
الفـــــرعالمعدلالمجموعاسم العائلةاسم الجداسم االباسم المشتركرقم الجلوسالمدرسةالمديرية
العلوم االنسانية62962.9طـــهمحمدعليابراھيم20000101األمة الثانويةالقدس
العلوم االنسانية52652.6الصفديسعدوعبدالرحيماحمد20000103األمة الثانويةالقدس
العلوم االنسانية73973.9حمايلاحمدمحمداحمد 20000104األمة الثانويةالقدس
العلوم االنسانية60260.2الزروعبدالغفارمفيداحمد 20000105األمة الثانويةالقدس
العلوم االنسانية87187.1ابو الحالوةجبرينموسىاحمد20000106األمة الثانويةالقدس
العلوم االنسانية72472.4جعبهمحمداسامهامجد20000107األمة الثانويةالقدس
العلوم االنسانية52952.9ابوعرقوبيوسف محمودانس20000109األمة الثانويةالقدس
العلوم االنسانية58758.7الكركيمحمدجھادايھاب20000110األمة الثانويةالقدس
العلوم االنسانية78878.8خطيبمحمدجھادايوب 20000111األمة الثانويةالقدس
العلوم االنسانية73273.2رازممحمد زلوم فرجثائر 20000112األمة الثانويةالقدس
العلوم االنسانية56456.4غزاونهحسن اسعدحسام20000113األمة الثانويةالقدس
العلوم االنسانية54754.7صالح الدينعبد الجابرخضرخالد20000114األمة الثانويةالقدس
العلوم االنسانية65465.4حمادمحمدرزقزكريا20000116األمة الثانويةالقدس
العلوم االنسانية67867.8سنقرطمرتضىباسمشادي 20000118األمة الثانويةالقدس
العلوم االنسانية60460.4سيوريصادق عمادصادق 20000119األمة الثانويةالقدس
العلوم االنسانية54654.6قرشعبدالقادراسحقعبدالقادر20000120األمة الثانويةالقدس
العلوم االنسانية67567.5حزينهعبدالمعطيماجدعبدالمعطي20000122األمة الثانويةالقدس
العلوم االنسانية74774.7زايدعليانمصطفىعليان20000124األمة الثانويةالقدس
العلوم االنسانية80880.8جربوعهمحمودحسن عمر20000125األمة الثانويةالقدس
العلوم االنسانية74074بركاتقاسمنافزعودة20000126األمة الثانويةالقدس
العلوم االنسانية68068باسطيغازيفيصلغازي20000127األمة الثانويةالقدس
العلوم االنسانية60360.3صالح الدينعبدالجابرناجيغسان20000128األمة الثانويةالقدس
العلوم االنسانية65265.2شاويشفؤاداسحقفؤاد20000129األمة الثانويةالقدس
العلوم االنسانية60460.4رميهحسينسميرفادي 20000130األمة الثانويةالقدس
العلوم االنسانية65065ابو خليلخالدھانيكريم 20000131األمة الثانويةالقدس
العلوم االنسانية57557.5عسكرمحمداحمدمأمون20000134األمة الثانويةالقدس
العلوم االنسانية74974.9صالح الدينسالمابراھيممحمد20000135األمة الثانويةالقدس
العلوم االنسانية85285.2مصطفىمحي الديناحمدمحمد20000136األمة الثانويةالقدس
العلوم االنسانية68068سايسعيسىاحمدمحمد20000137األمة الثانويةالقدس
العلوم االنسانية55055سجديهمحمدخليلمحمد20000138األمة الثانويةالقدس



العلوم االنسانية52852.8عسكرمحمدشبليمحمد20000139األمة الثانويةالقدس
العلوم االنسانية58258.2قفيشهعبدالمحسنعبدالمنعممحمد20000140األمة الثانويةالقدس
العلوم االنسانية60760.7صالحاحمدعبدالناصرمحمد20000141األمة الثانويةالقدس
العلوم االنسانية65265.2سليمانعليفرحمحمد20000143األمة الثانويةالقدس
العلوم االنسانية53453.4حسونه منيرخليلمحمد منير 20000145األمة الثانويةالقدس
العلوم االنسانية80080الحرباويرمضاننادرمحمد20000146األمة الثانويةالقدس
العلوم االنسانية66366.3مجاھـــدجودتوليدمحمد20000148األمة الثانويةالقدس
العلوم االنسانية74074ابو لطيفةعبدالحافظيوسفمحمد20000149األمة الثانويةالقدس
العلوم االنسانية58058صالح الدينمحمودربحيمحمود20000150األمة الثانويةالقدس
العلوم االنسانية59559.5حمادمحمدعبدالباسطمحمود20000151األمة الثانويةالقدس
العلوم االنسانية69369.3زلوممصباح محمد عليمحمود20000153األمة الثانويةالقدس
العلوم االنسانية68868.8غيثحسن رأفتمصعب20000154األمة الثانويةالقدس
العلوم االنسانية68068خطيبعارفمحمدمعاويه20000155األمة الثانويةالقدس
العلوم االنسانية67567.5الساليمهعبدالحميدنائلمعتصم با 20000156األمة الثانويةالقدس
العلوم االنسانية55155.1حجاويخليلنعيممنير20000157األمة الثانويةالقدس
العلوم االنسانية57357.3خلفاويموسىعبدالحكيمموسى 20000159األمة الثانويةالقدس
العلوم االنسانية74774.7القواسميشاكرنضالنمر20000160األمة الثانويةالقدس
العلوم االنسانية71071صالح الديناحمدحسن وجدي20000162األمة الثانويةالقدس
العلوم االنسانية52552.5صالح الدينداودفايقيزن20000164األمة الثانويةالقدس
العلوم االنسانية61261.2سلھبحسن علييوسف20000165األمة الثانويةالقدس
العلوم االنسانية59659.6دحنوس يعقوب يوسف احمد 20000172دار االيتام االسالمية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية54054شويكي امام عماد اياد 20000179دار االيتام االسالمية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية55355.3عيادمحمد عبد الرحيم حماد 20000183دار االيتام االسالمية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية63763.7بيطار داود رجائي داود 20000186دار االيتام االسالمية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية62662.6كردية موسى توفيق داود 20000187دار االيتام االسالمية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية58758.7محتسب ربحي عبد الفتاح رزق 20000189دار االيتام االسالمية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية58158.1شماسنةايوب محمد ضرار 20000194دار االيتام االسالمية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية63763.7شويكي محمود نور الدين غسان 20000198دار االيتام االسالمية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية63463.4مرار عبد الحافظ احمد قصي 20000201دار االيتام االسالمية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية60060حمامرة محمد سفيان مؤمن 20000203دار االيتام االسالمية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية60060زغل يوسف مروان محمد 20000214دار االيتام االسالمية الثانويةالقدس



العلوم االنسانية63763.7ابو اسنينة عبد الوھاب جمال محمد 20000216دار االيتام االسالمية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية66066العويساتمسلمخضراحمد20000226ذكور الشيخ سعد الثانويةالقدس
العلوم االنسانية93593.5العويساتحسينمحمدحسين 20000227ذكور الشيخ سعد الثانويةالقدس
العلوم االنسانية67467.4ابو حديدعيدحاتمعصام20000228ذكور الشيخ سعد الثانويةالقدس
العلوم االنسانية59259.2المشاھرهحسنمحمدعماد20000229ذكور الشيخ سعد الثانويةالقدس
العلوم االنسانية53953.9عالنعبد هللاعليمحمد20000230ذكور الشيخ سعد الثانويةالقدس
العلوم االنسانية62762.7الحمامرةأحمدمحمودأحمد 20000234ذكور عمر بن الخطاب الثانويةالقدس
العلوم االنسانية82482.4أبوجملمحمدأكرمتقي الدين20000235ذكور عمر بن الخطاب الثانويةالقدس
العلوم االنسانية57657.6عوض هللاعلي عطاحسين20000237ذكور عمر بن الخطاب الثانويةالقدس
العلوم االنسانية63763.7دبشأحمدمحمدصھيب20000239ذكور عمر بن الخطاب الثانويةالقدس
العلوم االنسانية74774.7عوض هللاحسنأحمد عبدالرحمن20000240ذكور عمر بن الخطاب الثانويةالقدس
العلوم االنسانية53153.1عطونعبدهللاشاھرعزيز20000242ذكور عمر بن الخطاب الثانويةالقدس
العلوم االنسانية74374.3أبوجملمحمدحسينلؤي20000245ذكور عمر بن الخطاب الثانويةالقدس
العلوم االنسانية62262.2جبرانفارسنبيلليث20000246ذكور عمر بن الخطاب الثانويةالقدس
العلوم االنسانية67067دبشأحمدعمرمحمد 20000250ذكور عمر بن الخطاب الثانويةالقدس
العلوم االنسانية52852.8جادهللافھدمحمدمعاذ20000251ذكور عمر بن الخطاب الثانويةالقدس
العلوم االنسانية51451.4عميرةعبدالكريممحمدمقداد20000252ذكور عمر بن الخطاب الثانويةالقدس
العلوم االنسانية52952.9عصاعلي نائليزن20000253ذكور عمر بن الخطاب الثانويةالقدس
العلوم االنسانية52552.5أبو طير سليمانناصرأمجد 20000255ام طوبا الثانويةالقدس
العلوم االنسانية52352.3أبو طيرطهرضوانأنس20000256ام طوبا الثانويةالقدس
العلوم االنسانية51451.4ابو طير محمدخضرعبيدة20000259ام طوبا الثانويةالقدس
العلوم االنسانية54654.6ابو طير    ابراھيم محمودمحمد20000262ام طوبا الثانويةالقدس
العلوم االنسانية51351.3ابو طير محمد فتحي محمود 20000265ام طوبا الثانويةالقدس
العلوم االنسانية60460.4غروفأحمدأكرمأحمد20000268ثانوية االقصى الشرعيةالقدس
العلوم االنسانية60260.2ابو فرحهيعقوبسليماسامه20000269ثانوية االقصى الشرعيةالقدس
العلوم االنسانية75675.6مھانيةجبريلوائلاسالم20000270ثانوية االقصى الشرعيةالقدس
العلوم االنسانية66566.5فاخورينمرمحمدعلي 20000271ثانوية االقصى الشرعيةالقدس
العلوم االنسانية67367.3اشمرمحمد طاھرطاللمحمد طاھر20000272ثانوية االقصى الشرعيةالقدس
العلوم االنسانية75875.8صيامعزتعز الدينمحمد20000273ثانوية االقصى الشرعيةالقدس
العلوم االنسانية78778.7طوطحفخريعماد الدينمحمد20000274ثانوية االقصى الشرعيةالقدس
العلوم االنسانية72372.3شرباتيعبد الغفارعمرمحمد20000275ثانوية االقصى الشرعيةالقدس



العلوم االنسانية72872.8شبانهمصباحفھميمحمد20000276ثانوية االقصى الشرعيةالقدس
العلوم االنسانية61761.7عباسيمحمدمحمودمحمد20000277ثانوية االقصى الشرعيةالقدس
العلوم االنسانية77177.1حجيجاسحقيوسفمروان20000278ثانوية االقصى الشرعيةالقدس
العلوم االنسانية87787.7عبد الكريمحمادهنائلناصر20000279ثانوية االقصى الشرعيةالقدس
العلوم االنسانية64464.4تواتي محمد عدنان ابراھيم 20000280ذكور االيمان الثانويهالقدس
العلوم االنسانية81481.4 حمودة داوود سفيان احمد 20000281ذكور االيمان الثانويهالقدس
العلوم االنسانية75175.1أبو شمسيةأكرم عبد الرؤوف احمد 20000282ذكور االيمان الثانويهالقدس
العلوم االنسانية81581.5 شرفاكامل مروان احمد 20000283ذكور االيمان الثانويهالقدس
العلوم االنسانية74374.3صاحباسحقفتحياسحق20000284ذكور االيمان الثانويهالقدس
العلوم االنسانية90590.5مسك عبد العزيز جمعة امير 20000285ذكور االيمان الثانويهالقدس
العلوم االنسانية62762.7شلبيتوفيق حسن توفيق 20000286ذكور االيمان الثانويهالقدس
العلوم االنسانية68068صندوقة أحمد مروان حازم 20000287ذكور االيمان الثانويهالقدس
العلوم االنسانية58458.4قرشحمادة محمد حمزة 20000288ذكور االيمان الثانويهالقدس
العلوم االنسانية84784.7دويك عباس أسعد حمزة 20000289ذكور االيمان الثانويهالقدس
العلوم االنسانية67767.7ديبة خليل ماھر خليل 20000290ذكور االيمان الثانويهالقدس
العلوم االنسانية70270.2مكاويتحسينتوفيقراكان20000291ذكور االيمان الثانويهالقدس
العلوم االنسانية80880.8صالح توفيق إبراھيم ضياء 20000292ذكور االيمان الثانويهالقدس
العلوم االنسانية88688.6 نتشة حامد محمد سمير عاصم 20000293ذكور االيمان الثانويهالقدس
العلوم االنسانية56256.2فارس محمد خالد عبد الرحمن 20000294ذكور االيمان الثانويهالقدس
العلوم االنسانية82182.1أبو ميالة محمود غالب عمر 20000295ذكور االيمان الثانويهالقدس
العلوم االنسانية55455.4مغربي عيسى مروان عيسى 20000296ذكور االيمان الثانويهالقدس
العلوم االنسانية73673.6صندوقة أحمد إحسان لؤي 20000297ذكور االيمان الثانويهالقدس
العلوم االنسانية73973.9قطب محمد محمد مجد 20000298ذكور االيمان الثانويهالقدس
العلوم االنسانية64064زعترةعادل ماھر محمد 20000299ذكور االيمان الثانويهالقدس
العلوم االنسانية77577.5أبو خلف محمد حجازي فيصل محمد 20000300ذكور االيمان الثانويهالقدس
العلوم االنسانية84884.8ازحيمان محمود شفيق محمد 20000301ذكور االيمان الثانويهالقدس
العلوم االنسانية62562.5عبد الدايم محمود منذر محمد 20000302ذكور االيمان الثانويهالقدس
العلوم االنسانية67967.9أبو سنينة يوسف ناصر محمد 20000303ذكور االيمان الثانويهالقدس
العلوم االنسانية82782.7عابدين إبراھيم ھشام محمد 20000304ذكور االيمان الثانويهالقدس
العلوم االنسانية64164.1جبر إبراھيم يعقوب محمد 20000305ذكور االيمان الثانويهالقدس
العلوم االنسانية71371.3زغير عبد المنعم عامر محمود 20000306ذكور االيمان الثانويهالقدس



العلوم االنسانية82382.3زين مصطفى عمر محمود 20000307ذكور االيمان الثانويهالقدس
العلوم االنسانية88288.2منصور عبد الفتاح ماھر مراد 20000308ذكور االيمان الثانويهالقدس
العلوم االنسانية64464.4عماشة حفظي حازم مصطفى 20000309ذكور االيمان الثانويهالقدس
العلوم االنسانية73873.8أبو عرفة إبراھيم خالد معاذ 20000310ذكور االيمان الثانويهالقدس
العلوم االنسانية64864.8أبو ندىمصطفى جميل مھند 20000311ذكور االيمان الثانويهالقدس
العلوم االنسانية75275.2طھبوبمصطفى محمد موسى 20000312ذكور االيمان الثانويهالقدس
العلوم االنسانية67667.6مرمشأحمد إبراھيم يزن 20000313ذكور االيمان الثانويهالقدس
العلوم االنسانية76276.2 عشاير علي احمد حسن   20000314الكلية االبراھيميةالقدس
العلوم االنسانية78078 عطية مصطفى غالب خالد   20000315الكلية االبراھيميةالقدس
العلوم االنسانية87487.4 حسيني سعيد عبد اللطيف سعيد   20000316الكلية االبراھيميةالقدس
العلوم االنسانية92292.2 النجار يحيى محمود صالح الدين   20000317الكلية االبراھيميةالقدس
العلوم االنسانية87187.1 عوض هللا علي حسام محمد   20000318الكلية االبراھيميةالقدس
العلوم االنسانية85385.3 قواسمه عرفات رسمي محمد   20000319الكلية االبراھيميةالقدس
العلوم االنسانية78578.5 طوطح عمر صائب محمد   20000320الكلية االبراھيميةالقدس
العلوم االنسانية69269.2 ابوعبيدة محمد مراد محمد   20000321الكلية االبراھيميةالقدس
العلوم االنسانية53159سلمانسليمانطونالياس 20000323الفرير الثانويةالقدس
العلوم االنسانية74482.7ساحليةيوسفحناالياس 20000324الفرير الثانويةالقدس
العلوم االنسانية75775.7مزعلمسعودعمرانس 20000326الفرير الثانويةالقدس
العلوم االنسانية75375.3عليانحسننبيلانس 20000327الفرير الثانويةالقدس
العلوم االنسانية82482.4سليمانمحمداسماعيلباسل 20000328الفرير الثانويةالقدس
العلوم االنسانية81290.2خوريجورجنادرباسل 20000329الفرير الثانويةالقدس
العلوم االنسانية65272.4سلمانحناانطونجوني 20000330الفرير الثانويةالقدس
العلوم االنسانية73873.8شرباتيمحمودعرفاترائد 20000331الفرير الثانويةالقدس
العلوم االنسانية60960.9حمدانحمدانماھررشاد 20000332الفرير الثانويةالقدس
العلوم االنسانية60660.6دويكديبمجديرمزي 20000333الفرير الثانويةالقدس
العلوم االنسانية66573.9زيدانجورججادهللاروني 20000334الفرير الثانويةالقدس
العلوم االنسانية86186.1طهشكريمحمدشكري 20000336الفرير الثانويةالقدس
العلوم االنسانية61761.7انصاريداودعصامعالء 20000337الفرير الثانويةالقدس
العلوم االنسانية60567.2شاھينعبد المسيححناكارلو 20000338الفرير الثانويةالقدس
العلوم االنسانية52558.3مصلححنانعيممايكل 20000339الفرير الثانويةالقدس
العلوم االنسانية73073عيدمحمدحاتممحمد 20000340الفرير الثانويةالقدس



العلوم االنسانية73473.4أبو حمدانعليسميرمحمد 20000341الفرير الثانويةالقدس
العلوم االنسانية70570.5البيروتيفتحيفھميمحمد 20000342الفرير الثانويةالقدس
العلوم االنسانية83783.7ابو الھوىاكرممجديمحمد 20000343الفرير الثانويةالقدس
العلوم االنسانية77677.6عسليمحي الدينمحمد اديبمروان 20000344الفرير الثانويةالقدس
العلوم االنسانية67967.9صبريعبدهللاسعيدھاني 20000346الفرير الثانويةالقدس
العلوم االنسانية76276.2كمالأحمد  بدويمحمد زھيرأحمد20000347المطران الثانويةالقدس
العلوم االنسانية72580.6روفاأندريامازنأمير20000348المطران الثانويةالقدس
العلوم االنسانية68568.5كالوتيمصطفىزاھرجميل20000350المطران الثانويةالقدس
العلوم االنسانية82882.8غوشةأحمدخميسحمزة20000351المطران الثانويةالقدس
العلوم االنسانية82582.5حرحشزكريازكيزكريا20000352المطران الثانويةالقدس
العلوم االنسانية79579.5ددوعبد العزيزخالدسعيد20000353المطران الثانويةالقدس
العلوم االنسانية71271.2دايهمحمدسعيدعبد الكريم20000355المطران الثانويةالقدس
العلوم االنسانية76976.9معتوقعبد هللاوائلعبد هللا20000356المطران الثانويةالقدس
العلوم االنسانية80980.9جعبريعبد المعطيمازن (حمد)عبد المعطي20000357المطران الثانويةالقدس
العلوم االنسانية81390.3ھيموعبدوزكيفؤاد20000358المطران الثانويةالقدس
العلوم االنسانية59359.3نشاشيبيفائقعبد اللطيففائق20000359المطران الثانويةالقدس
العلوم االنسانية75875.8نمريعبد الرحيمأنورفادي20000360المطران الثانويةالقدس
العلوم االنسانية60467.1مستكلمساميعمادفادي20000361المطران الثانويةالقدس
العلوم االنسانية58164.6أبو ليلسميحسامرفراس20000362المطران الثانويةالقدس
العلوم االنسانية69069أبو عرفةأحمدعماد الدينفراس20000363المطران الثانويةالقدس
العلوم االنسانية60567.2قرهفريدباسلفريد20000364المطران الثانويةالقدس
العلوم االنسانية80880.8أبو علياعبد اللطيفخضرقيس20000365المطران الثانويةالقدس
العلوم االنسانية84484.4عوادمحمدجمالمحمد20000366المطران الثانويةالقدس
العلوم االنسانية85885.8منصورمحمدسالممحمد20000367المطران الثانويةالقدس
العلوم االنسانية91791.7أبو خلفطاھرعبد الجبارمحمد20000368المطران الثانويةالقدس
العلوم االنسانية73773.7ھشلمونعزميعثمانمحمد20000369المطران الثانويةالقدس
العلوم االنسانية91091أبو غناممحمديوسفمحمد20000370المطران الثانويةالقدس
العلوم االنسانية79579.5جعفرمحمودناصرمحمود20000371المطران الثانويةالقدس
العلوم االنسانية91091بكريزكيحازممصطفى20000372المطران الثانويةالقدس
العلوم االنسانية84384.3رشقسعديجواديزن20000373المطران الثانويةالقدس
العلوم االنسانية62362.3أبو الربمسلمأحمدأمجد20000374مارمتري الثانويةالقدس



العلوم االنسانية62262.2شاللدهعبد الرحمنعدنانباسم20000375مارمتري الثانويةالقدس
العلوم االنسانية51751.7جواريشخليلخالدمحمد20000379مارمتري الثانويةالقدس
العلوم االنسانية47152.3  اآلعرج  إبراھيم  غسان جودت20000381الكلية االنطوانية القبطيةالقدس
العلوم االنسانية47552.8  عبود  جوزيف  جاننضال20000384الكلية االنطوانية القبطيةالقدس
العلوم االنسانية51551.5كالوتييعقوبيوسفأحمد 20000386الحياة الثانوية للبنينالقدس
العلوم االنسانية74974.9ساليمةمحمدعبد الكريمإيھاب 20000390الحياة الثانوية للبنينالقدس
العلوم االنسانية51451.4أبو شاميداوودعزامرامي 20000393الحياة الثانوية للبنينالقدس
العلوم االنسانية69569.5طوطحعمرانموسىعبد هللا 20000398الحياة الثانوية للبنينالقدس
العلوم االنسانية57357.3جراداتعبد الفتاحأنورفادي 20000402الحياة الثانوية للبنينالقدس
العلوم االنسانية55355.3أبو عصبمحمدسميركرم 20000404الحياة الثانوية للبنينالقدس
العلوم االنسانية53353.3جابرعبد الحميدمروانمحمد 20000413الحياة الثانوية للبنينالقدس
العلوم االنسانية65565.5أبو غربيةأحمدأمينوسام 20000426الحياة الثانوية للبنينالقدس
العلوم االنسانية84184.1عويسا تموسىخالدابراھيم20000429ذكور المكبر الثانويةالقدس
العلوم االنسانية78678.6قنبراحمدنائلابراھيم20000430ذكور المكبر الثانويةالقدس
العلوم االنسانية75775.7عرب سواحرةمحمدعزيزاحمد20000431ذكور المكبر الثانويةالقدس
العلوم االنسانية81681.6سواحرةعايدعوضاحمد 20000432ذكور المكبر الثانويةالقدس
العلوم االنسانية64064شقيراتاحمدناصر احمد20000433ذكور المكبر الثانويةالقدس
العلوم االنسانية81781.7سواحرةعايدعوضاسالم20000434ذكور المكبر الثانويةالقدس
العلوم االنسانية60460.4شقيراتاسماعيلجمالاسماعيل20000435ذكور المكبر الثانويةالقدس
العلوم االنسانية78878.8عويساتابراھيمجوادانس20000436ذكور المكبر الثانويةالقدس
العلوم االنسانية58558.5عياداحمدعزميايمن20000437ذكور المكبر الثانويةالقدس
العلوم االنسانية76176.1عبيداتعليناصر ايمن 20000438ذكور المكبر الثانويةالقدس
العلوم االنسانية68368.3شقيراتحميدانداوودايھاب20000439ذكور المكبر الثانويةالقدس
العلوم االنسانية66766.7عويساتابراھيمعزيزتامر20000440ذكور المكبر الثانويةالقدس
العلوم االنسانية71571.5عويساتحسنكاملحسام20000441ذكور المكبر الثانويةالقدس
العلوم االنسانية72872.8شقيراتمحمودخضرحمزة20000442ذكور المكبر الثانويةالقدس
العلوم االنسانية57557.5عليانعبدمحمودحمزة 20000443ذكور المكبر الثانويةالقدس
العلوم االنسانية55255.2ربايعهيونسوليدخالد20000444ذكور المكبر الثانويةالقدس
العلوم االنسانية87287.2عويساتعلياحمدرامي20000445ذكور المكبر الثانويةالقدس
العلوم االنسانية76076غرابمحمدباسمربيع20000446ذكور المكبر الثانويةالقدس
العلوم االنسانية75575.5عبد ربهمحمدياسرزيد20000447ذكور المكبر الثانويةالقدس



العلوم االنسانية58958.9عبيديةمحمدموسىصالح الدين20000448ذكور المكبر الثانويةالقدس
العلوم االنسانية67067زعاترةحسنزيادطارق20000449ذكور المكبر الثانويةالقدس
العلوم االنسانية62962.9ابو سرحانعامرفايزعامر20000450ذكور المكبر الثانويةالقدس
العلوم االنسانية52752.7جعافرةحسنعطاعمار20000452ذكور المكبر الثانويةالقدس
العلوم االنسانية58958.9العويساتعيسىمحمدعيسى20000453ذكور المكبر الثانويةالقدس
العلوم االنسانية55255.2عجاجمحمدعبد الحميدفادي20000454ذكور المكبر الثانويةالقدس
العلوم االنسانية76276.2بشيرمحمديوسففادي20000455ذكور المكبر الثانويةالقدس
العلوم االنسانية62562.5عويساتاحمدايمنفارس20000456ذكور المكبر الثانويةالقدس
العلوم االنسانية52152.1قمبراحمدمحمودفراس20000457ذكور المكبر الثانويةالقدس
العلوم االنسانية68768.7عبيداتعليمحمدكمال20000458ذكور المكبر الثانويةالقدس
العلوم االنسانية64264.2حلبيةعطاعبدليث20000459ذكور المكبر الثانويةالقدس
العلوم االنسانية69069شقيراترمضانحمديمجدي20000460ذكور المكبر الثانويةالقدس
العلوم االنسانية76176.1منصورمحمدحسينمحمد20000461ذكور المكبر الثانويةالقدس
العلوم االنسانية70770.7عبيداتعليممدوحمحمد20000463ذكور المكبر الثانويةالقدس
العلوم االنسانية67167.1الردايدةعلي نعيممحمد20000464ذكور المكبر الثانويةالقدس
العلوم االنسانية70070زحايكةمحمديوسفمحمد20000465ذكور المكبر الثانويةالقدس
العلوم االنسانية61861.8القنبرحسينيونسمحمد20000466ذكور المكبر الثانويةالقدس
العلوم االنسانية59459.4ابوزعيترموسىاحمدمحمود20000467ذكور المكبر الثانويةالقدس
العلوم االنسانية61561.5مشاھرةحسنتوفيقمحمود20000468ذكور المكبر الثانويةالقدس
العلوم االنسانية72472.4دعناطالبفريدمصطفى20000469ذكور المكبر الثانويةالقدس
العلوم االنسانية64064ابوحسينعمرمحمودمنتصر20000471ذكور المكبر الثانويةالقدس
العلوم االنسانية56156.1حسيناحمدماھرمنير20000472ذكور المكبر الثانويةالقدس
العلوم االنسانية62262.2ابوديةمحمدفضلمھدي20000473ذكور المكبر الثانويةالقدس
العلوم االنسانية73073عويساتمحمدنبيلنزار20000474ذكور المكبر الثانويةالقدس
العلوم االنسانية65165.1عبيداتحسينمنيرھيثم20000475ذكور المكبر الثانويةالقدس
العلوم االنسانية82682.6بشيرناصرنبيلوسام20000476ذكور المكبر الثانويةالقدس
العلوم االنسانية58358.3شقيراتيوسفاحمديوسف20000477ذكور المكبر الثانويةالقدس
العلوم االنسانية76176.1شقيراتيوسفمحمديوسف20000478ذكور المكبر الثانويةالقدس
العلوم االنسانية52958.8خوريجميليعقوبجميل20000479ثانوية تراسنطاالقدس
العلوم االنسانية63170.1بدورحناجمالحنا20000480ثانوية تراسنطاالقدس
العلوم االنسانية54860.9خوريزاھيجونزاھي20000481ثانوية تراسنطاالقدس



العلوم االنسانية49454.9بحبحاسعدميشيلستيف20000482ثانوية تراسنطاالقدس
العلوم االنسانية48654خوريعطا الـلهجورجعطا الـله20000483ثانوية تراسنطاالقدس
العلوم االنسانية47753ابو عليمناويلفكتورمناويل20000485ثانوية تراسنطاالقدس
العلوم االنسانية61061رجبيبدويجميلوسيم20000486ثانوية تراسنطاالقدس
العلوم االنسانية73473.4ھلسهيوسفوليديوسف20000487ثانوية تراسنطاالقدس
العلوم االنسانية58158.1حمودةفؤادإبراھيمأحمد20000490دار المعرفةالقدس
العلوم االنسانية55255.2سنقرطفوزيأسامةأحمد20000491دار المعرفةالقدس
العلوم االنسانية53053ناصيفذيبكاملأحمد20000493دار المعرفةالقدس
العلوم االنسانية68768.7مؤقتفايقمنذرأحمد20000494دار المعرفةالقدس
العلوم االنسانية59859.8عوض هللاعليعمادأشرف20000496دار المعرفةالقدس
العلوم االنسانية80380.3بدرانحميدانرافعبشار20000499دار المعرفةالقدس
العلوم االنسانية67367.3ابو الواليايوسفراغبرائد20000501دار المعرفةالقدس
العلوم االنسانية78378.3عبدهيحيىياسينسيف20000502دار المعرفةالقدس
العلوم االنسانية65865.8عميرمحمودمصطفىطارق20000503دار المعرفةالقدس
العلوم االنسانية55955.9النمريعبد الحميدسميحعبد الحميد20000504دار المعرفةالقدس
العلوم االنسانية58758.7عطا هللاعبد القادرسمير عبد الرحمن20000505دار المعرفةالقدس
العلوم االنسانية89289.2بركهسھيلمالذعالء20000506دار المعرفةالقدس
العلوم االنسانية77177.1اسكافيعبدبكرعالء الدين20000507دار المعرفةالقدس
العلوم االنسانية71671.6غريبخميسنعيممأمون20000508دار المعرفةالقدس
العلوم االنسانية51251.2سيوريمحمدتيسيربھجتمحمد20000510دار المعرفةالقدس
العلوم االنسانية52452.4دويككاملجميلمحمد20000511دار المعرفةالقدس
العلوم االنسانية57857.8أبو خروبعبدصالحمحمد20000512دار المعرفةالقدس
العلوم االنسانية69569.5أطرشمحمد عبد الغنيمحمد20000513دار المعرفةالقدس
العلوم االنسانية55655.6غنيممحمودعبد الكريممحمد20000514دار المعرفةالقدس
العلوم االنسانية62062مجاھدرجبعدنانمحمد20000515دار المعرفةالقدس
العلوم االنسانية57657.6عثمانمحمودمامونمحمد20000516دار المعرفةالقدس
العلوم االنسانية52552.5حجازيمحمودغازيمحمود20000518دار المعرفةالقدس
العلوم االنسانية76576.5شويكيمضحيھشاممعاذ20000519دار المعرفةالقدس
العلوم االنسانية80180.1أبو ميالهصبريفيصلوسام20000521دار المعرفةالقدس
العلوم االنسانية57157.1أبو ليلهيوسفعبديوسف20000522دار المعرفةالقدس
العلوم االنسانية61661.6عارففھميعمادعبد السالم20000524مؤسسة االميرة بسمة المختلطةالقدس



العلوم االنسانية54954.9بكيرعيسىفوزيعلي20000525مؤسسة االميرة بسمة المختلطةالقدس
العلوم االنسانية59766.3مراغةمحمدعارفمعتز20000529مؤسسة االميرة بسمة المختلطةالقدس
العلوم االنسانية76676.6كردمحمدخالدأحمد20000530بردج انترناشونالالقدس
العلوم االنسانية57557.5أبو رميلةفوزيإسالمفوزي20000532بردج انترناشونالالقدس
العلوم االنسانية54154.1زعترةلطفيفخريلطفي20000533بردج انترناشونالالقدس
العلوم االنسانية55055أبو عصبعبد الرؤوفكايدمحمود20000534بردج انترناشونالالقدس
العلوم االنسانية62162.1الكالوتيبدويأكرممراد20000535بردج انترناشونالالقدس
العلوم االنسانية56456.4بركاتمحمودمنيرمعتز20000536بردج انترناشونالالقدس
العلوم االنسانية83483.4ادعيسفرجحمدياحمد20000537شعفاط الثانوية للبنينالقدس
العلوم االنسانية68668.6حسناسمرمحموداكرم20000539شعفاط الثانوية للبنينالقدس
العلوم االنسانية76776.7مجاھدرجبعيسىامير20000540شعفاط الثانوية للبنينالقدس
العلوم االنسانية72372.3ابو خضيرداود مجديامير20000541شعفاط الثانوية للبنينالقدس
العلوم االنسانية68968.9ابو شمسيةفالحروبينبشار20000542شعفاط الثانوية للبنينالقدس
العلوم االنسانية64364.3جابريوسف محمدتوفيق20000543شعفاط الثانوية للبنينالقدس
العلوم االنسانية65165.1صالحيجمالخالدجمال20000544شعفاط الثانوية للبنينالقدس
العلوم االنسانية81281.2جودةسعدعمرانجھاد20000545شعفاط الثانوية للبنينالقدس
العلوم االنسانية86586.5مسودةفارسسفيان حسام 20000546شعفاط الثانوية للبنينالقدس
العلوم االنسانية82682.6صندوقةيحيىعصامحمزة20000547شعفاط الثانوية للبنينالقدس
العلوم االنسانية93793.7جعفرمحمدحسنحمزة 20000548شعفاط الثانوية للبنينالقدس
العلوم االنسانية79579.5كلغاصيروحيخليل خالد20000549شعفاط الثانوية للبنينالقدس
العلوم االنسانية68768.7ابو داودداودعبد المحسنداود20000550شعفاط الثانوية للبنينالقدس
العلوم االنسانية84984.9محمد عليعليعامر رمزي20000551شعفاط الثانوية للبنينالقدس
العلوم االنسانية74074شويكيسالمةعدنانسالمة20000552شعفاط الثانوية للبنينالقدس
العلوم االنسانية85885.8مزيدحسيننضالشادي20000553شعفاط الثانوية للبنينالقدس
العلوم االنسانية84184.1ابو رميلةطهھاني طه20000554شعفاط الثانوية للبنينالقدس
العلوم االنسانية66266.2معتوقعاشورعماد عاشور20000555شعفاط الثانوية للبنينالقدس
العلوم االنسانية92592.5عابدينمحمد عبد الخالقماجدعبادة 20000556شعفاط الثانوية للبنينالقدس
العلوم االنسانية85985.9زعترةعبد السالميوسفعبد السالم20000557شعفاط الثانوية للبنينالقدس
العلوم االنسانية83083جبرينيعبد الحميدمصطفى عبد هللا 20000558شعفاط الثانوية للبنينالقدس
العلوم االنسانية77477.4جابرمحمدطهعز الدين20000559شعفاط الثانوية للبنينالقدس
العلوم االنسانية74374.3وزوزعبد الحليممحمد امينعالء20000560شعفاط الثانوية للبنينالقدس



العلوم االنسانية89589.5صيامغالبعلي عماد20000561شعفاط الثانوية للبنينالقدس
العلوم االنسانية74374.3رجبيمحمدخالدعمار20000562شعفاط الثانوية للبنينالقدس
العلوم االنسانية73873.8رجبيھاشمھشامعمار20000563شعفاط الثانوية للبنينالقدس
العلوم االنسانية92492.4بزبزاحمدعمرانعمر 20000564شعفاط الثانوية للبنينالقدس
العلوم االنسانية76176.1فيضيمدحتفؤادعميد20000565شعفاط الثانوية للبنينالقدس
العلوم االنسانية74874.8غيثيوسف خالدليث 20000566شعفاط الثانوية للبنينالقدس
العلوم االنسانية69169.1صالحمحمودشكريمأمون20000567شعفاط الثانوية للبنينالقدس
العلوم االنسانية73073حمدانعبد هللاحمدمحمد20000568شعفاط الثانوية للبنينالقدس
العلوم االنسانية77077شنكوديعاسامة محمد20000569شعفاط الثانوية للبنينالقدس
العلوم االنسانية77977.9حمدمحمود عبد الكريممحمد20000570شعفاط الثانوية للبنينالقدس
العلوم االنسانية90190.1بيضونمحمدعمر محمد20000571شعفاط الثانوية للبنينالقدس
العلوم االنسانية78178.1ديبهخليل مازن محمد20000572شعفاط الثانوية للبنينالقدس
العلوم االنسانية67967.9عرفةمكيمفيدمحمد20000573شعفاط الثانوية للبنينالقدس
العلوم االنسانية82382.3نوفلاسماعيل نزار محمد20000574شعفاط الثانوية للبنينالقدس
العلوم االنسانية77577.5ادعيسعزيز ھيثممحمد20000575شعفاط الثانوية للبنينالقدس
العلوم االنسانية82482.4مصرييوسفاحمدمحمد20000576شعفاط الثانوية للبنينالقدس
العلوم االنسانية67067تميميمصطفىاسحقمحمد20000577شعفاط الثانوية للبنينالقدس
العلوم االنسانية68968.9دعيسفرججمالمحمد20000578شعفاط الثانوية للبنينالقدس
العلوم االنسانية80180.1حمدعبد الرحمنكاملمحمد20000579شعفاط الثانوية للبنينالقدس
العلوم االنسانية77877.8محيسنمحمودصالحمحمود20000580شعفاط الثانوية للبنينالقدس
العلوم االنسانية84084شويكيمحمد بكرماجدمروان20000581شعفاط الثانوية للبنينالقدس
العلوم االنسانية76776.7شاويشجميلمحمدمصطفى20000582شعفاط الثانوية للبنينالقدس
العلوم االنسانية91291.2صبيحياسين محمدمعاذ 20000583شعفاط الثانوية للبنينالقدس
العلوم االنسانية84384.3سلفيتيمحمدفايزمعتصم با20000584شعفاط الثانوية للبنينالقدس
العلوم االنسانية81281.2حلوانياحمد نصريمھدي20000585شعفاط الثانوية للبنينالقدس
العلوم االنسانية80380.3جابرخضر محمدناصر20000586شعفاط الثانوية للبنينالقدس
العلوم االنسانية71971.9عقلجميلناصر نضال20000587شعفاط الثانوية للبنينالقدس
العلوم االنسانية58758.7مشنيسعيدخليل ھمام20000588شعفاط الثانوية للبنينالقدس
العلوم االنسانية71671.6ابو علقمھاشمسعيد وليد 20000589شعفاط الثانوية للبنينالقدس
العلوم االنسانية70670.6شاويشجميلمحمديوسف20000590شعفاط الثانوية للبنينالقدس
العلوم االنسانية77977.9مشنييوسفمحموديوسف20000591شعفاط الثانوية للبنينالقدس



العلوم االنسانية81081علي عيدعمرابراھيم يوسف20000592شعفاط الثانوية للبنينالقدس
العلوم االنسانية81481.4ابورجبعبداللطيفمحمد فتح هللاحمد20000597الرشيدية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية72372.3ابو سنينهجوده نبيلاحمد20000599الرشيدية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية59359.3عبيداتحسينھشام احمد20000601الرشيدية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية54154.1عويساتعبدهللاحمداسامه20000603الرشيدية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية82682.6حمدابراھيمجمالاسامه20000604الرشيدية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية79379.3قراعينخليلاسماعيلالھادي20000605الرشيدية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية56756.7ابو ديابحسنناصرامجد20000607الرشيدية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية53553.5قاقمحمدعبدالرحيمأنس20000614الرشيدية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية83483.4قمبرداوودتوفيقايھاب20000620الرشيدية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية51251.2ابو غوشعليسھيلباسل20000621الرشيدية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية55755.7ابو نجمةسيدفرجبالل20000622الرشيدية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية51251.2أبو ديابإبراھيممازنحسام20000627الرشيدية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية79079كردحسنحاتمحسن20000629الرشيدية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية61461.4ھنديابراھيمعبد الناصرحمزة20000630الرشيدية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية79979.9سدرحسنياسينحمزة20000631الرشيدية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية61461.4عكرماويمعروفعبد الناصرخالد20000633الرشيدية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية57757.7ابو طاعةدرويشعدنانخالد20000634الرشيدية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية67767.7رضوانمحمدمحمودخليل20000636الرشيدية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية66666.6ناصرخليلناصرخليل20000637الرشيدية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية55755.7أبو صبيحعبد القادرماھررامي20000639الرشيدية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية57057ساليمةيسريعبد العزيزرايف20000640الرشيدية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية63063ابو الحالوه زكريازكيزكريا20000643الرشيدية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية54554.5طحانسعد هللا نادرسعد هللا20000646الرشيدية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية61761.7زيادةمحمودعثمانسالم20000648الرشيدية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية78578.5ابو ديابصالحباسمصالح20000649الرشيدية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية60860.8ھلسيموسىمحمدصقر20000650الرشيدية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية63263.2عويساتعوادمحمدصالح الدين20000652الرشيدية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية63163.1شويكيطالل نضالطالل20000655الرشيدية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية53453.4اشتيرباحفايزعبد الرحمن20000657الرشيدية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية67567.5خضرعبد الرزاقيزيدعبد السالم20000659الرشيدية الثانويةالقدس



العلوم االنسانية72572.5قنطاراحمدخضرعبد القادر20000661الرشيدية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية72972.9عسيلةسعديعزميعزام20000663الرشيدية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية93593.5اقطيشعبد الكريمسليمانعالء20000666الرشيدية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية55455.4ابو شقيرمحمدعطاعالء20000667الرشيدية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية55055ابو ماضيجميلكمالعمار20000675الرشيدية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية64564.5ابو دلوجمعةمفيدعمار20000676الرشيدية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية75975.9نجدياحمديوسفعودة 20000678الرشيدية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية64964.9صيامفتحيصبحيفتحي20000682الرشيدية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية58358.3فراحمحمد سعيداشرففراس20000683الرشيدية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية75175.1ادريسمحمدجوادفراس20000684الرشيدية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية65065ابو عصبخليلعبد الحكيمفرحي20000685الرشيدية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية66466.4خاليلةمحمدعيدفريد20000687الرشيدية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية54154.1عبيداتحسيناسماعيلكرم20000689الرشيدية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية53159زينكمالمصطفىكمال20000690الرشيدية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية71671.6عبيداتعنادراسممالك20000691الرشيدية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية63463.4أديبعبد الحميد محمدمجد20000693الرشيدية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية77677.6ناصرعيسىاحمدمحمد20000697الرشيدية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية58458.4ابو اسنينهمحمدامينمحمد20000699الرشيدية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية52952.9صريعليحاتممحمد20000701الرشيدية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية59759.7طهمحمد خالدمحمد20000702الرشيدية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية69069عسيلهسعديربيعمحمد20000703الرشيدية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية58458.4سمانابراھيمرستممحمد20000704الرشيدية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية70670.6اسكافيمحمدصابرمحمد20000707الرشيدية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية50450.4بركاتبركاتعاصممحمد20000709الرشيدية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية71971.9حلوانيعبد العزيزعبد الرزاقمحمد20000710الرشيدية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية54654.6طويلعليعرفاتمحمد20000711الرشيدية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية61761.7شويكيزھديفوزيمحمد20000714الرشيدية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية54254.2داريخليلھشاممحمد20000721الرشيدية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية52352.3جابيعادلھيثممحمد20000722الرشيدية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية73073االعرجابراھيموليدمحمد20000723الرشيدية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية65765.7ساليمةروبينوليدمحمد20000724الرشيدية الثانويةالقدس



العلوم االنسانية80680.6عباسيمحمدامينمحمود20000725الرشيدية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية54754.7صريمحمودعمادمحمود20000726الرشيدية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية68168.1سرحاناحمدمحمدمحمود20000727الرشيدية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية71571.5زحايكةغيثمحمدمصطفى20000733الرشيدية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية61661.6دارياحمدمحمدمصعب20000734الرشيدية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية61161.1غولاسحاقامينمعن20000736الرشيدية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية61461.4ھلسيموسىصالحمنتصر20000737الرشيدية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية50750.7حرباوينعيمخميسمؤمن20000741الرشيدية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية54154.1عباسيابراھيميوسفمؤمن20000742الرشيدية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية70170.1عميرةخليلوليدنبيل20000745الرشيدية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية55355.3صريعليحاتمنزيه20000746الرشيدية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية66066عبيديهمحمدفالحنضال20000747الرشيدية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية74774.7ھلسةحسينحمزةيزن20000759الرشيدية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية67067نجديمحمدعصاميزن20000760الرشيدية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية82282.2ابو رميلةعامرعرفاتيسري20000762الرشيدية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية71071ابو ماضياحمدفرحاتيعقوب20000763الرشيدية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية82482.4حرباويحسنمحمد اسحقيوسف20000764الرشيدية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية53453.4نمرأحمدمحمودابراھيم 20000767ابن رشد الثانوية الشاملةالقدس
العلوم االنسانية80380.3أبو طيرعطيهكمالأحمد 20000768ابن رشد الثانوية الشاملةالقدس
العلوم االنسانية50950.9أبو الضبعاتمحمد حافظباللأمير20000770ابن رشد الثانوية الشاملةالقدس
العلوم االنسانية55155.1عميرهمحموديوسفرأفت 20000776ابن رشد الثانوية الشاملةالقدس
العلوم االنسانية51351.3عوض هللاعزميعصامعزمي20000782ابن رشد الثانوية الشاملةالقدس
العلوم االنسانية53153.1دوياتمحمدجمالعمر20000786ابن رشد الثانوية الشاملةالقدس
العلوم االنسانية55355.3أبو سرحانعوضمحمـدعوض20000788ابن رشد الثانوية الشاملةالقدس
العلوم االنسانية50650.6جاد هللافھدعزاتنائل20000802ابن رشد الثانوية الشاملةالقدس
العلوم االنسانية56256.2عطونمحمدأحمدھيثم20000804ابن رشد الثانوية الشاملةالقدس
العلوم االنسانية72672.6زايدرباحكايدابراھيم20000808الطور الثانوية الشاملةالقدس
العلوم االنسانية57957.9شريتحعبد الحافظمحمدأبي20000812الطور الثانوية الشاملةالقدس
العلوم االنسانية50050طحانأحمدحافظأحمد20000814الطور الثانوية الشاملةالقدس
العلوم االنسانية52652.6شحادةأيوبمازنأحمد20000816الطور الثانوية الشاملةالقدس
العلوم االنسانية60660.6شبانةمحفوظخالدأيمن20000819الطور الثانوية الشاملةالقدس



العلوم االنسانية54454.4تميميأحمديحيىأيمن20000820الطور الثانوية الشاملةالقدس
العلوم االنسانية67167.1عرارأحمدمحمد خميسحمادة20000824الطور الثانوية الشاملةالقدس
العلوم االنسانية70870.8مالعبيعادلعبد هللاحمزة20000825الطور الثانوية الشاملةالقدس
العلوم االنسانية57957.9جندلصالحمحمدزياد20000828الطور الثانوية الشاملةالقدس
العلوم االنسانية58158.1أبو الھوىخليلمحمودسعيد20000830الطور الثانوية الشاملةالقدس
العلوم االنسانية52252.2أبو غناممحمدمحمودسمير20000832الطور الثانوية الشاملةالقدس
العلوم االنسانية65665.6زغلحسنأحمدشادي20000833الطور الثانوية الشاملةالقدس
العلوم االنسانية63463.4دھودعبد الفتاحعز الدينعبد الفتاح20000836الطور الثانوية الشاملةالقدس
العلوم االنسانية54154.1أطرشحج حافظيونسعماد20000843الطور الثانوية الشاملةالقدس
العلوم االنسانية60560.5خالصمحمودعبد الحكيمعمر20000844الطور الثانوية الشاملةالقدس
العلوم االنسانية60360.3كردخضرموسىعمرو20000846الطور الثانوية الشاملةالقدس
العلوم االنسانية54554.5جوالنيابراھيممحمدفرج20000850الطور الثانوية الشاملةالقدس
العلوم االنسانية54554.5حلبيةمحمدأحمدمحمد الظافر20000851الطور الثانوية الشاملةالقدس
العلوم االنسانية59259.2برقحلميجميلمحمد أمير20000852الطور الثانوية الشاملةالقدس
العلوم االنسانية52852.8نتشةعرفاتخالدمحمد20000855الطور الثانوية الشاملةالقدس
العلوم االنسانية67467.4صياداحمدساميمحمد20000856الطور الثانوية الشاملةالقدس
العلوم االنسانية64864.8عوض هللافھميعادلمحمد20000858الطور الثانوية الشاملةالقدس
العلوم االنسانية58158.1نعاجيعزتعمرمحمد20000859الطور الثانوية الشاملةالقدس
العلوم االنسانية54254.2فرحان خليلحسنماھرمحمد20000863الطور الثانوية الشاملةالقدس
العلوم االنسانية60160.1ھدرةحمدمحمودمحمد20000864الطور الثانوية الشاملةالقدس
العلوم االنسانية61461.4شرفيوسفمحمودمحمد20000865الطور الثانوية الشاملةالقدس
العلوم االنسانية52552.5أبو ميالةشكريأكرممحمود20000866الطور الثانوية الشاملةالقدس
العلوم االنسانية60060أبو الھوىمحمدباللمحمود20000867الطور الثانوية الشاملةالقدس
العلوم االنسانية69069عثمانمحمدحسنمحمود20000868الطور الثانوية الشاملةالقدس
العلوم االنسانية50550.5أبو غناممحمودمحمدمحمود20000872الطور الثانوية الشاملةالقدس
العلوم االنسانية54454.4ادكيدكيحيىأمجدمعاذ20000875الطور الثانوية الشاملةالقدس
العلوم االنسانية61361.3حجيجاسحقداودموسى20000878الطور الثانوية الشاملةالقدس
العلوم االنسانية59259.2كركيشاھرساميناصر20000879الطور الثانوية الشاملةالقدس
العلوم االنسانية72272.2أبو الھوىيعقوبمحمدنبيل20000880الطور الثانوية الشاملةالقدس
العلوم االنسانية80480.4برقمحمودخالدنذير20000881الطور الثانوية الشاملةالقدس
العلوم االنسانية52852.8شرفاءكاملجمالوسام20000883الطور الثانوية الشاملةالقدس



العلوم االنسانية51651.6قرقشعبدنمريوسف20000886الطور الثانوية الشاملةالقدس
العلوم االنسانية59259.2عوضأحمدفؤاد سامر20000889بيت صفافا الثانويةالقدس
العلوم االنسانية62162.1مطور جبريل كمال محمد 20000893بيت صفافا الثانويةالقدس
العلوم االنسانية54254.2حجازي محمود يوسف يزن 20000896بيت صفافا الثانويةالقدس
العلوم االنسانية76976.9عودةإبراھيممحمدإبراھيم 20000897ابن خلدون الثانويةالقدس
العلوم االنسانية60260.2محتسبسلمانعطيةأحمد 20000898ابن خلدون الثانويةالقدس
العلوم االنسانية60860.8أبو سنينةمحمد محمود راشدأمير 20000903ابن خلدون الثانويةالقدس
العلوم االنسانية76276.2سلطانغازيسيفأنس20000904ابن خلدون الثانويةالقدس
العلوم االنسانية60260.2حرباويمحمدرائدإياد 20000905ابن خلدون الثانويةالقدس
العلوم االنسانية59159.1حروبعمرحسنبدر 20000908ابن خلدون الثانويةالقدس
العلوم االنسانية56656.6جويلسعبد الرحمنشاھربھاء الدين 20000911ابن خلدون الثانويةالقدس
العلوم االنسانية59459.4بدرانمحمدربحيثائر 20000912ابن خلدون الثانويةالقدس
العلوم االنسانية56256.2شريمجميلمحمودجميل 20000915ابن خلدون الثانويةالقدس
العلوم االنسانية71971.9زماميريراسمجمالرائد 20000916ابن خلدون الثانويةالقدس
العلوم االنسانية59159.1نمريعاھدأحمد واصفرامي 20000918ابن خلدون الثانويةالقدس
العلوم االنسانية72072بكريخضرشاكرضياء الدين 20000921ابن خلدون الثانويةالقدس
العلوم االنسانية65665.6أبو جبنةسليمزيادطارق20000922ابن خلدون الثانويةالقدس
العلوم االنسانية52552.5بياععليخالدعبد الرحمن 20000924ابن خلدون الثانويةالقدس
العلوم االنسانية66366.3مانييحيىساميعبد السالم 20000925ابن خلدون الثانويةالقدس
العلوم االنسانية69569.5كركيفارسنافزعالء الدين 20000928ابن خلدون الثانويةالقدس
العلوم االنسانية50550.5عناتيزكرياداودعلي 20000929ابن خلدون الثانويةالقدس
العلوم االنسانية64664.6قريعاسماعيلرفيقعماد الدين 20000931ابن خلدون الثانويةالقدس
العلوم االنسانية78878.8شويكيمحمد بكرجمالفراس 20000934ابن خلدون الثانويةالقدس
العلوم االنسانية70070أنصاريصادقعبد الرحيمكريم 20000935ابن خلدون الثانويةالقدس
العلوم االنسانية59259.2شويكيمحمدشاكرلؤي 20000936ابن خلدون الثانويةالقدس
العلوم االنسانية55255.2أبو زينةمحمد خميسمالك 20000937ابن خلدون الثانويةالقدس
العلوم االنسانية63563.5غيثمحمودناصرماھر 20000938ابن خلدون الثانويةالقدس
العلوم االنسانية55655.6شبانةحجازيسفيانمحمد 20000941ابن خلدون الثانويةالقدس
العلوم االنسانية66466.4قواسمةعيسىشھابمحمد 20000942ابن خلدون الثانويةالقدس
العلوم االنسانية82882.8غيثمصطفىعبد الرحمنمحمد 20000944ابن خلدون الثانويةالقدس
العلوم االنسانية75875.8أبو ميالةصبرييعقوبمحمد 20000947ابن خلدون الثانويةالقدس



العلوم االنسانية58558.5أبو سنينةمحمودمحمدمحمود 20000949ابن خلدون الثانويةالقدس
العلوم االنسانية61161.1بدرفايزعزمصطفى 20000950ابن خلدون الثانويةالقدس
العلوم االنسانية72772.7ساليمةفتحيعبد الرزاقمعتز 20000951ابن خلدون الثانويةالقدس
العلوم االنسانية63063بختانعبد هللامحمد رزقنور 20000954ابن خلدون الثانويةالقدس
العلوم االنسانية73273.2طويلخليلمحمد أمينيزن 20000958ابن خلدون الثانويةالقدس
العلوم االنسانية57557.5حروبعمرمحمديوسف 20000960ابن خلدون الثانويةالقدس
العلوم االنسانية50850.8قاضيأسعدناصرأسعد20000970عبدهللا بن الحسين الثانويةالقدس
العلوم االنسانية55355.3رمانعليزمامعلي20000984عبدهللا بن الحسين الثانويةالقدس
العلوم االنسانية55355.3ادعيسسعديفھدفارس20000987عبدهللا بن الحسين الثانويةالقدس
العلوم االنسانية53553.5فاخوريمحمدھشاممحمود20001001عبدهللا بن الحسين الثانويةالقدس
العلوم االنسانية50050بركاتعيدعصاممصطفى20001003عبدهللا بن الحسين الثانويةالقدس
العلوم االنسانية53053جودةأحمدعطامنير20001005عبدهللا بن الحسين الثانويةالقدس
العلوم االنسانية53553.5مصطفىسرحانجبريلنبيل20001006عبدهللا بن الحسين الثانويةالقدس
العلوم االنسانية50450.4بيتونيمحمد عصاموليد20001009عبدهللا بن الحسين الثانويةالقدس
العلوم االنسانية58158.1ددوعبدالعزيزخالديزيد20001012عبدهللا بن الحسين الثانويةالقدس
العلوم االنسانية83683.6السلفيتيمحمدعزاتاريج20001101النظامية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية80480.4حلودرويشعلياسماء20001102النظامية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية91191.1رجبيبدرنبيلاشرقت20001103النظامية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية80680.6بسيسوجبرقاسمأمل20001104النظامية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية84584.5خطيبمصطفىمحمدأنوار20001105النظامية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية67967.9ابو خضيرطهابراھيماخالص20001106النظامية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية74874.8شريفربحيابراھيماسراء20001107النظامية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية88388.3ابو سنينةمصطفىطهايمان20001109النظامية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية78878.8ابو غزالةأحمدحسانآالء20001110النظامية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية79579.5مؤقتفايزعمادآالء20001111النظامية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية73673.6ابو خضيراسماعيلمحمدآالء20001112النظامية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية90290.2أعرجأحمدمحمودآالء20001113النظامية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية66666.6حمديةعونيھشامآالء20001114النظامية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية66966.9زاھدةيعقوبمحمودآمنة20001115النظامية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية67167.1عنينيعزاتعليآية20001117النظامية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية62662.6غيثعبودةھيثمآية20001118النظامية الثانويةالقدس



العلوم االنسانية73073غيثمحمودرضوانبسمة20001119النظامية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية73773.7جعبةمحمدجمالبيان20001120النظامية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية56856.8ھرشموسىعليحليمة20001121النظامية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية62162.1قواسميحسنبسامحنين20001122النظامية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية58658.6نمريعبد الرحيمجميلخانم20001124النظامية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية86186.1خطيبحسنزياددانه20001125النظامية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية84784.7مجاھدحسينعونيدعاء20001126النظامية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية58058تميميصالح الدينحازمرانية20001127النظامية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية69069بلليمحمودأحمدرناد20001128النظامية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية59959.9مغربيأحمدمحمودرند20001129النظامية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية87887.8عوض هللاجميلموسىرنين20001130النظامية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية83883.8دولةعبد هللاأنورروان20001131النظامية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية66266.2العجلونيفائقعصامروان20001132النظامية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية66966.9ابو رميلةعرابيبسامزكية20001133النظامية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية56656.6ابو رميلةخلويمحمدزينه20001135النظامية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية57557.5حمدانابراھيمحامدسالي20001136النظامية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية73573.5مباركعلياسماعيلسامية20001137النظامية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية82482.4جعافرةموسىجمالسوسن20001138النظامية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية78578.5مباركعلياسماعيلشروق20001139النظامية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية66666.6إماماحمدعبد الناصرشروق20001140النظامية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية61861.8مبيضصالحإيادشيماء20001141النظامية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية67567.5ابو خضيرصبحيناصر الدينصمود20001142النظامية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية64964.9نمريبديعمحمد عزتضحى20001143النظامية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية86586.5ابو حمديةخليلرجبعبير20001144النظامية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية65765.7زغلسالمةعبد الفتاحعبير20001145النظامية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية78078مقبلخليلياسرعبير20001146النظامية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية92392.3حسن حمدهمحمودأحمد فاتن20001147النظامية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية86086علويعيسىھانيلبنى20001148النظامية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية52352.3مطورحسينمحمدمجدولين20001149النظامية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية87187.1جابرجودتماجدمروة20001150النظامية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية60760.7بزيانيوسفزھيرنداء20001152النظامية الثانويةالقدس



العلوم االنسانية69269.2أبو خلفعبد الرحيمھانينرمين20001153النظامية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية54554.5جوالنيفايقعيدنعمة20001154النظامية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية79379.3ياسينيونسمأموننغم20001155النظامية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية90790.7نتشةعبد الرزاقخالدنور20001156النظامية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية61361.3ادكيدكعزت شريفزھيرھبة20001158النظامية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية92192.1ادكيدكيعقوبعادلھديل20001159النظامية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية70970.9نمريبديعمنذرھديل20001160النظامية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية59359.3أبو رميلةعرابينضالھند20001161النظامية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية62162.1مسالمةأحمدابراھيمھيا20001162النظامية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية90190.1مريشمحمد بدررائدھيا20001163النظامية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية56856.8كسوانيخليلجمالوداد20001164النظامية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية68768.7أبو خضيرشحادةمازنوردة20001165النظامية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية82182.1 شاھينفياضمروانيارا20001166النظامية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية73473.4دجانيمحمدثابتيسرى20001167النظامية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية68968.9عودةاسحاقعاصماسراء20001168الفتاة الشاملةالقدس
العلوم االنسانية68668.6نورينادماحمداسماء20001169الفتاة الشاملةالقدس
العلوم االنسانية87987.9زحايكةحسينموسىاسماء20001170الفتاة الشاملةالقدس
العلوم االنسانية64464.4افغانيمحمدبھائياآلء20001172الفتاة الشاملةالقدس
العلوم االنسانية72072اطرشنعيم جميل جمال انغام20001174الفتاة الشاملةالقدس
العلوم االنسانية83883.8صب لبنعبد السالمامجدايمان20001175الفتاة الشاملةالقدس
العلوم االنسانية51451.4رازمرجبعدنانايمان20001176الفتاة الشاملةالقدس
العلوم االنسانية57557.5ابو دلوجمعةمازنبيان20001178الفتاة الشاملةالقدس
العلوم االنسانية56056عبدوابراھيمخليلجميلة20001180الفتاة الشاملةالقدس
العلوم االنسانية66866.8داودمحمدراضيحنين20001182الفتاة الشاملةالقدس
العلوم االنسانية71371.3عسيلةعزاتنادرحنين20001183الفتاة الشاملةالقدس
العلوم االنسانية61061ابو زعرورعمر محمد دعاء20001185الفتاة الشاملةالقدس
العلوم االنسانية78478.4ادكيدكنمرمحمدديانا20001186الفتاة الشاملةالقدس
العلوم االنسانية77477.4بغداديحمزةجمالدينا20001187الفتاة الشاملةالقدس
العلوم االنسانية74774.7صباحعيسىصالح ربى20001188الفتاة الشاملةالقدس
العلوم االنسانية95695.6قطينةنجم الدينعزتربى20001189الفتاة الشاملةالقدس
العلوم االنسانية54254.2جيوسيحسنابراھيمرنا20001190الفتاة الشاملةالقدس



العلوم االنسانية76976.9دعساناحمدزيدانرھام20001193الفتاة الشاملةالقدس
العلوم االنسانية53853.8صيامابراھيمعدنانساجدة20001196الفتاة الشاملةالقدس
العلوم االنسانية62562.5عابدين محمد كامل  عادل سارة20001197الفتاة الشاملةالقدس
العلوم االنسانية55555.5محتسبعبد الوھابيحيىسعاد20001198الفتاة الشاملةالقدس
العلوم االنسانية52852.8ابو تركييعقوبياسرسھاد20001201الفتاة الشاملةالقدس
العلوم االنسانية65565.5صالحمحمودحسينسوسن20001202الفتاة الشاملةالقدس
العلوم االنسانية89289.2رويديمحمودخالدشذى20001203الفتاة الشاملةالقدس
العلوم االنسانية82282.2يغمورعثمانمصطفىشروق20001205الفتاة الشاملةالقدس
العلوم االنسانية53153.1ابو خلفمحمدصالح الدينصابرين20001206الفتاة الشاملةالقدس
العلوم االنسانية81181.1ابو شكرموسىخالدغدير20001207الفتاة الشاملةالقدس
العلوم االنسانية79179.1عريقاتصالحاسامةفاتنة20001208الفتاة الشاملةالقدس
العلوم االنسانية51251.2حالقغازيرياضكريمة20001210الفتاة الشاملةالقدس
العلوم االنسانية62862.8ابو ھدوانيونسمحمد لميس20001211الفتاة الشاملةالقدس
العلوم االنسانية90990.9ابو شريفزكريامحمد منار20001213الفتاة الشاملةالقدس
العلوم االنسانية86886.8ادريسمحمدخالدميسر20001214الفتاة الشاملةالقدس
العلوم االنسانية71971.9نورينادماحمدنجالء20001215الفتاة الشاملةالقدس
العلوم االنسانية54654.6ابو ديابمحمودداودنورا20001217الفتاة الشاملةالقدس
العلوم االنسانية56556.5ھشلمونعزمياشرفھتوف20001218الفتاة الشاملةالقدس
العلوم االنسانية72372.3خربتاويمحمدسعيدھديل20001219الفتاة الشاملةالقدس
العلوم االنسانية71171.1قاسمرمضانمحفوظھنادي20001220الفتاة الشاملةالقدس
العلوم االنسانية77477.4ھنديةحسنمحمد ھنادي20001221الفتاة الشاملةالقدس
العلوم االنسانية52452.4عباسيمحمدمحمودوعد20001222الفتاة الشاملةالقدس
العلوم االنسانية80680.6 ابو فرحة بكر عدناناخالص20001225الشابات المسلمات الثانويةالقدس
العلوم االنسانية53753.7 نتشة حسني عماداسراء20001226الشابات المسلمات الثانويةالقدس
العلوم االنسانية73773.7 شلودي عبد الرزاق يحيىاسالم20001228الشابات المسلمات الثانويةالقدس
العلوم االنسانية56156.1 فطافطه عبد هللا محمداسماء20001229الشابات المسلمات الثانويةالقدس
العلوم االنسانية73673.6 ابو ھدوان محمود ايوباالء20001230الشابات المسلمات الثانويةالقدس
العلوم االنسانية64264.2 كرد حمزه ناصراالء20001231الشابات المسلمات الثانويةالقدس
العلوم االنسانية76176.1 بيبرس"محمد غازي"  نبيلاالء20001232الشابات المسلمات الثانويةالقدس
العلوم االنسانية92692.6 عشو اكرم ابراھيمايه20001236الشابات المسلمات الثانويةالقدس
العلوم االنسانية52852.8 شويكي فارس تيسيرآالء20001237الشابات المسلمات الثانويةالقدس



العلوم االنسانية62962.9 جليد علي جمالآالء20001238الشابات المسلمات الثانويةالقدس
العلوم االنسانية86786.7 كرد صالح الدين عبدآية20001242الشابات المسلمات الثانويةالقدس
العلوم االنسانية72372.3 غوشة محمود يحيىآية20001243الشابات المسلمات الثانويةالقدس
العلوم االنسانية57857.8 أبو شكر فيصل محمد غازيأسماء20001244الشابات المسلمات الثانويةالقدس
العلوم االنسانية65365.3 عباسي محمد حربيأسيل20001245الشابات المسلمات الثانويةالقدس
العلوم االنسانية75775.7 مالعبي عادل محمدأفنان20001246الشابات المسلمات الثانويةالقدس
العلوم االنسانية60960.9 حرباوي نعيمعبد الناصرأماني20001247الشابات المسلمات الثانويةالقدس
العلوم االنسانية52352.3  رشق  عطا يحيىإسراء20001248الشابات المسلمات الثانويةالقدس
العلوم االنسانية83583.5 مھلوس صالح الدين أسامةإيمان20001249الشابات المسلمات الثانويةالقدس
العلوم االنسانية57457.4 طه يوسف جمالإيمان20001250الشابات المسلمات الثانويةالقدس
العلوم االنسانية74574.5 عباسي احمد اسماعيلبيان20001251الشابات المسلمات الثانويةالقدس
العلوم االنسانية67267.2 مھلوس داود جمالبيان20001252الشابات المسلمات الثانويةالقدس
العلوم االنسانية56356.3 حلواني تميمي عبد الجواد باسمحنين20001256الشابات المسلمات الثانويةالقدس
العلوم االنسانية64664.6 ابو ھدوان خليل ابراھيمحنين20001257الشابات المسلمات الثانويةالقدس
العلوم االنسانية69469.4  مسك رمضان بسامحنين20001258الشابات المسلمات الثانويةالقدس
العلوم االنسانية84584.5 دويك كامل جعفرحنين20001259الشابات المسلمات الثانويةالقدس
العلوم االنسانية57757.7 محتسب سليم طاللحنين 20001260الشابات المسلمات الثانويةالقدس
العلوم االنسانية69069 عاصي أحمد عاصيحنين20001261الشابات المسلمات الثانويةالقدس
العلوم االنسانية75675.6 حجازي بدوي فارسحنين20001262الشابات المسلمات الثانويةالقدس
العلوم االنسانية52152.1 دنديس احمد ناصرحنين20001263الشابات المسلمات الثانويةالقدس
العلوم االنسانية90790.7 نابلسي محمد موسىدالية20001264الشابات المسلمات الثانويةالقدس
العلوم االنسانية78978.9 عابدين احمد حجازيدانيا20001265الشابات المسلمات الثانويةالقدس
العلوم االنسانية91891.8 ترھي عبد هللا خليلدعاء20001266الشابات المسلمات الثانويةالقدس
العلوم االنسانية55555.5  شريف محفوظ "محمد رجائي" دياال 20001267الشابات المسلمات الثانويةالقدس
العلوم االنسانية61061 ابو فرحة يوسف خضردينا20001269الشابات المسلمات الثانويةالقدس
العلوم االنسانية55355.3 قزاز يسين غالبرايه20001270الشابات المسلمات الثانويةالقدس
العلوم االنسانية65765.7 ساليمة عبد الرزاق غسانراية 20001271الشابات المسلمات الثانويةالقدس
العلوم االنسانية84584.5 مجاھد محمد كاظمرزان20001272الشابات المسلمات الثانويةالقدس
العلوم االنسانية57757.7 شريف صبحي محمودرزان20001273الشابات المسلمات الثانويةالقدس
العلوم االنسانية76076 عرامين موسى عليرزان20001274الشابات المسلمات الثانويةالقدس
العلوم االنسانية56556.5  طوطح عمران معتصمرنين20001278الشابات المسلمات الثانويةالقدس



العلوم االنسانية77377.3 عبد الرحمن شعبان صالحروال20001279الشابات المسلمات الثانويةالقدس
العلوم االنسانية56156.1 ارفاعية ابراھيم فاروقروند20001280الشابات المسلمات الثانويةالقدس
العلوم االنسانية59959.9 عديلة موسى عبد هللازينة20001283الشابات المسلمات الثانويةالقدس
العلوم االنسانية84884.8 صالح فايز شوكتسارة20001284الشابات المسلمات الثانويةالقدس
العلوم االنسانية73473.4 عبيدات عبد أحمدساميه20001285الشابات المسلمات الثانويةالقدس
العلوم االنسانية62862.8 ابو عودة يوسف فتحيسالم20001286الشابات المسلمات الثانويةالقدس
العلوم االنسانية85885.8 صيام عبد الحميد محمدسماح20001287الشابات المسلمات الثانويةالقدس
العلوم االنسانية68368.3 درباس عبد هللا محمودسماح20001288الشابات المسلمات الثانويةالقدس
العلوم االنسانية57957.9 الزير الحسيني فؤاد عصامسوزان20001289الشابات المسلمات الثانويةالقدس
العلوم االنسانية80680.6 سيوري محمد عبده أمجدشروق20001290الشابات المسلمات الثانويةالقدس
العلوم االنسانية63263.2 بطاش أحمد حسنشروق20001291الشابات المسلمات الثانويةالقدس
العلوم االنسانية65665.6 غانم غانم خليلشروق20001292الشابات المسلمات الثانويةالقدس
العلوم االنسانية76276.2 إدكيدك ربحي رياضشروق20001293الشابات المسلمات الثانويةالقدس
العلوم االنسانية64664.6 جعبري مصطفى محمدشھد20001296الشابات المسلمات الثانويةالقدس
العلوم االنسانية84084 وھبة رجائي ايمنشھلة20001297الشابات المسلمات الثانويةالقدس
العلوم االنسانية59559.5 عرامين سليمان مصطفىشيرين20001298الشابات المسلمات الثانويةالقدس
العلوم االنسانية66966.9 عرامين سليمان حسنصابرين 20001299الشابات المسلمات الثانويةالقدس
العلوم االنسانية75075 أبو صلب عبد الرزاق عوضصبيحه20001300الشابات المسلمات الثانويةالقدس
العلوم االنسانية58358.3 طويل محمد ابراھيمصفاء20001301الشابات المسلمات الثانويةالقدس
العلوم االنسانية76776.7 عديلة داود صالحصفاء20001302الشابات المسلمات الثانويةالقدس
العلوم االنسانية83283.2 دعنا خميس عبد المجيدصفاء20001303الشابات المسلمات الثانويةالقدس
العلوم االنسانية87487.4 علي محمد نبيلصفاء20001304الشابات المسلمات الثانويةالقدس
العلوم االنسانية79479.4 نتشة سعيد ناصرضحى20001305الشابات المسلمات الثانويةالقدس
العلوم االنسانية69469.4 نوفل عيسى خليلعاھده20001306الشابات المسلمات الثانويةالقدس
العلوم االنسانية79779.7 محفوظ عبد القادر روبينعبير20001307الشابات المسلمات الثانويةالقدس
العلوم االنسانية76976.9 نمري بديع عماد الدينعريب20001308الشابات المسلمات الثانويةالقدس
العلوم االنسانية56656.6 شتيوي نسيم موسىعرين20001309الشابات المسلمات الثانويةالقدس
العلوم االنسانية62262.2 نتشه ھاشم عليعال20001310الشابات المسلمات الثانويةالقدس
العلوم االنسانية53853.8 مظفر محمد عمرعلياء20001311الشابات المسلمات الثانويةالقدس
العلوم االنسانية69869.8 قراعين حسن عصامكميليه20001314الشابات المسلمات الثانويةالقدس
العلوم االنسانية55355.3 طويل اسماعيل روبينكوثر20001315الشابات المسلمات الثانويةالقدس



العلوم االنسانية83983.9 يغمور حامد رانيلينا20001320الشابات المسلمات الثانويةالقدس
العلوم االنسانية54354.3 ابو حمدية فھد نضاللينا20001321الشابات المسلمات الثانويةالقدس
العلوم االنسانية56656.6  مسالمة  خليل زيادمرام20001322الشابات المسلمات الثانويةالقدس
العلوم االنسانية68168.1 دعنا عبد الرحيم وائلمنار20001324الشابات المسلمات الثانويةالقدس
العلوم االنسانية58858.8 جابر ثلجي عبد الرزاقمنى20001325الشابات المسلمات الثانويةالقدس
العلوم االنسانية66466.4 ابو طاعة محمد فؤادمھى20001326الشابات المسلمات الثانويةالقدس
العلوم االنسانية64064 قراوي محمد مصطفىميس20001327الشابات المسلمات الثانويةالقدس
العلوم االنسانية95095 جابر زھري عبد هللانرمين20001329الشابات المسلمات الثانويةالقدس
العلوم االنسانية79279.2 عوده احمد خالدنيفين20001332الشابات المسلمات الثانويةالقدس
العلوم االنسانية77877.8 عمرو محمد سميرھدى 20001334الشابات المسلمات الثانويةالقدس
العلوم االنسانية68268.2 خطيب عبد الرحمن "محمد وحيد" ھديل20001336الشابات المسلمات الثانويةالقدس
العلوم االنسانية66066 قراعين داود محمدھزار20001337الشابات المسلمات الثانويةالقدس
العلوم االنسانية65465.4 العباسي محمد نبيلھنادي20001338الشابات المسلمات الثانويةالقدس
العلوم االنسانية89889.8 محتسب احمد بسامھيا20001339الشابات المسلمات الثانويةالقدس
العلوم االنسانية88088 أبو رقوشة محمود محمدھيا20001340الشابات المسلمات الثانويةالقدس
العلوم االنسانية56056 فاخوري ديب صالحوئام20001341الشابات المسلمات الثانويةالقدس
العلوم االنسانية80080 غروز محمود منذروجد20001342الشابات المسلمات الثانويةالقدس
العلوم االنسانية83183.1 ابو دعموس طالب محمدوعد20001343الشابات المسلمات الثانويةالقدس
العلوم االنسانية64964.9 غيث سعيد صافيوالء20001345الشابات المسلمات الثانويةالقدس
العلوم االنسانية57457.4ابو طيرصبريصالحاحالم20001348بنات ابو بكر الصديقالقدس
العلوم االنسانية59859.8طرشانخضرمحمداخالص20001349بنات ابو بكر الصديقالقدس
العلوم االنسانية75575.5فواقهحمدانصبرياروى20001350بنات ابو بكر الصديقالقدس
العلوم االنسانية50050عطوندرويشاميناسماء20001351بنات ابو بكر الصديقالقدس
العلوم االنسانية75775.7عميرهمحمداحمدافنان20001352بنات ابو بكر الصديقالقدس
العلوم االنسانية60660.6بكيراتابراھيمماھراالء20001353بنات ابو بكر الصديقالقدس
العلوم االنسانية59959.9ابو طيرمحمدياسراالء20001354بنات ابو بكر الصديقالقدس
العلوم االنسانية51751.7طرشانعمرحسيناماني20001355بنات ابو بكر الصديقالقدس
العلوم االنسانية64664.6ابو سرحاناسماعيلعليانشراح20001356بنات ابو بكر الصديقالقدس
العلوم االنسانية70170.1عطونمحمدنبيلايمان20001359بنات ابو بكر الصديقالقدس
العلوم االنسانية67667.6بكيراتفايزمحمدايمان20001360بنات ابو بكر الصديقالقدس
العلوم االنسانية60360.3اطرشابراھيمايمنايناس20001361بنات ابو بكر الصديقالقدس



العلوم االنسانية75475.4دبشسعيدخالدبتول20001363بنات ابو بكر الصديقالقدس
العلوم االنسانية80980.9خضيراحمدابراھيمبيان 20001365بنات ابو بكر الصديقالقدس
العلوم االنسانية56756.7دوياتمحمودنبيلبيان 20001366بنات ابو بكر الصديقالقدس
العلوم االنسانية57957.9عميرهموسىعمربيان 20001368بنات ابو بكر الصديقالقدس
العلوم االنسانية69169.1ردادنعيمرائدجھينه 20001369بنات ابو بكر الصديقالقدس
العلوم االنسانية65865.8ابو طيرمحمدماجدحنين20001371بنات ابو بكر الصديقالقدس
العلوم االنسانية67167.1حمادهعليمحمدحنين20001373بنات ابو بكر الصديقالقدس
العلوم االنسانية53853.8ابو طيرموسىعبددعاء20001374بنات ابو بكر الصديقالقدس
العلوم االنسانية64464.4حمادهمحمداحمددعاء20001375بنات ابو بكر الصديقالقدس
العلوم االنسانية76876.8زيادهخليلعارفرانيه20001376بنات ابو بكر الصديقالقدس
العلوم االنسانية82382.3قنبرأحمدجمالرشا20001377بنات ابو بكر الصديقالقدس
العلوم االنسانية83283.2الشنيطيمحمدحاتمرغده20001378بنات ابو بكر الصديقالقدس
العلوم االنسانية73573.5ھربوكحسنابراھيمرنا20001379بنات ابو بكر الصديقالقدس
العلوم االنسانية71271.2عميرهمحمدفايزرنا20001380بنات ابو بكر الصديقالقدس
العلوم االنسانية73273.2عوادعبدامينرنان20001381بنات ابو بكر الصديقالقدس
العلوم االنسانية61561.5مشعلعبد هللاحمدروان20001382بنات ابو بكر الصديقالقدس
العلوم االنسانية64664.6عميرهمحمدناصرزينب20001383بنات ابو بكر الصديقالقدس
العلوم االنسانية66666.6زواھرهعيسىخالدزينب20001384بنات ابو بكر الصديقالقدس
العلوم االنسانية77077دبشأحمدعزيزساجده20001385بنات ابو بكر الصديقالقدس
العلوم االنسانية62962.9عميرهداودابراھيمساجده20001387بنات ابو بكر الصديقالقدس
العلوم االنسانية63363.3ردايدهموسىھانيساره20001389بنات ابو بكر الصديقالقدس
العلوم االنسانية60960.9دوياتابراھيمتيسيرسحر20001390بنات ابو بكر الصديقالقدس
العلوم االنسانية67967.9عميرهمحمودزكرياسكينه20001392بنات ابو بكر الصديقالقدس
العلوم االنسانية61961.9جاد هللاجاد هللاعامرسالم20001393بنات ابو بكر الصديقالقدس
العلوم االنسانية65965.9دوياتابراھيمتيسيرسمر20001394بنات ابو بكر الصديقالقدس
العلوم االنسانية55955.9عطونعبدجمالسمر20001395بنات ابو بكر الصديقالقدس
العلوم االنسانية73273.2دبشخليلرمضانسمر20001396بنات ابو بكر الصديقالقدس
العلوم االنسانية68468.4ابو غربيةعبد الصمدمحمدسمى20001397بنات ابو بكر الصديقالقدس
العلوم االنسانية51351.3عميرهجبرينفايزسناء20001398بنات ابو بكر الصديقالقدس
العلوم االنسانية63063ابو طيرعيسىعبد هللاشروق 20001401بنات ابو بكر الصديقالقدس
العلوم االنسانية57657.6ابو طيرمحمدابراھيمشروق 20001403بنات ابو بكر الصديقالقدس



العلوم االنسانية67767.7جبرانجميلسميرشروق 20001404بنات ابو بكر الصديقالقدس
العلوم االنسانية73373.3دوياتمحمدعادلشروق 20001405بنات ابو بكر الصديقالقدس
العلوم االنسانية59159.1عطونمحمدجمعهشفاء20001407بنات ابو بكر الصديقالقدس
العلوم االنسانية50250.2حامدحمدانزھيرشيماء20001408بنات ابو بكر الصديقالقدس
العلوم االنسانية68868.8عطونمحمدسعيدصفاء20001410بنات ابو بكر الصديقالقدس
العلوم االنسانية74474.4ابو طيرعطيهعيسىعبير20001411بنات ابو بكر الصديقالقدس
العلوم االنسانية80480.4شرارهمصطفىعمرعبير20001412بنات ابو بكر الصديقالقدس
العلوم االنسانية66366.3عطونمحمدفؤادغدير20001413بنات ابو بكر الصديقالقدس
العلوم االنسانية60660.6ابو طيرطهجمالغدير20001414بنات ابو بكر الصديقالقدس
العلوم االنسانية64864.8ابو سرحانعوضاسماعيلفاطمه20001416بنات ابو بكر الصديقالقدس
العلوم االنسانية62862.8نمرخليليوسف لبنى20001417بنات ابو بكر الصديقالقدس
العلوم االنسانية60360.3جاد هللاعودهرائدمروه20001418بنات ابو بكر الصديقالقدس
العلوم االنسانية56556.5عطيهخالدوحيدمنار20001421بنات ابو بكر الصديقالقدس
العلوم االنسانية64764.7عطونعبدالحافظأحمدمنال20001422بنات ابو بكر الصديقالقدس
العلوم االنسانية51051ابو طيرمحمدادريسمي20001423بنات ابو بكر الصديقالقدس
العلوم االنسانية75475.4اطرشمحمودشحادهنبيھه20001424بنات ابو بكر الصديقالقدس
العلوم االنسانية66466.4حمادهحمدانزيادنجوان20001425بنات ابو بكر الصديقالقدس
العلوم االنسانية64664.6أبو سرحانموسىمحمدنداء20001426بنات ابو بكر الصديقالقدس
العلوم االنسانية63063نمرعلينبيلنداء20001427بنات ابو بكر الصديقالقدس
العلوم االنسانية56956.9بكيراتمحمدصالحنسيبه20001428بنات ابو بكر الصديقالقدس
العلوم االنسانية60660.6عثمانمحمدحسيننھاد20001429بنات ابو بكر الصديقالقدس
العلوم االنسانية52852.8ابو طيرابراھيمعبد الستارھاله20001431بنات ابو بكر الصديقالقدس
العلوم االنسانية84284.2عوض هللاموسىخالدھبه20001432بنات ابو بكر الصديقالقدس
العلوم االنسانية58958.9دنديسفتوحداھودھدى20001433بنات ابو بكر الصديقالقدس
العلوم االنسانية73773.7دار صالحمحموداحمدھيام20001435بنات ابو بكر الصديقالقدس
العلوم االنسانية74274.2ادوياتعبد الرحيمجمالوعد20001438بنات ابو بكر الصديقالقدس
العلوم االنسانية70770.7طويلعبد الرحمنجھادوعد20001439بنات ابو بكر الصديقالقدس
العلوم االنسانية72672.6نمرشحادهعليوفاء20001441بنات ابو بكر الصديقالقدس
العلوم االنسانية61561.5ربايعةمحمدعيسىوالء 20001442بنات ابو بكر الصديقالقدس
العلوم االنسانية74674.6نمريوسفخضروالء 20001443بنات ابو بكر الصديقالقدس
العلوم االنسانية77877.8الجوالني محمد  تيسير االء 20001445رياض األقصى االسالمية الثانويةالقدس



العلوم االنسانية86586.5الشوامرهحسن  ابراھيم الفت 20001446رياض األقصى االسالمية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية79079ادريس نصري منصور ايات 20001447رياض األقصى االسالمية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية64164.1زعتريمحمدعليايناس20001448رياض األقصى االسالمية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية69869.8حشيممحمد جمالخالدبتول20001449رياض األقصى االسالمية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية92992.9 ابو ساره أحمد  خالد حنين 20001450رياض األقصى االسالمية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية73673.6زاھده صادق فارس حنين 20001451رياض األقصى االسالمية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية83383.3دعور عبد الرحيم  "محمد سليم" دانيه 20001452رياض األقصى االسالمية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية93793.7ابو حالوه جبرين يوسف دعاء 20001453رياض األقصى االسالمية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية50550.5جردات عالن  أيوب رنين20001455رياض األقصى االسالمية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية61861.8جمجوم دياب  رائدرنين 20001456رياض األقصى االسالمية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية61161.1 ابو سارهمحمد  عبد الرحمن سجود 20001457رياض األقصى االسالمية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية64464.4 حشيممحمد جمال نادر سعاد 20001458رياض األقصى االسالمية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية80680.6ابو سنينه احمد ناجح سندس 20001459رياض األقصى االسالمية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية58458.4مطورسعيد  حسن شروق 20001460رياض األقصى االسالمية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية74774.7 ساليمه عبد الحميد  عصام شيرين 20001462رياض األقصى االسالمية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية70670.6 شلودي "محمد ايوب" انور كريمة 20001464رياض األقصى االسالمية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية65565.5 شقره حربي  نافز كوكب 20001465رياض األقصى االسالمية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية69369.3 عرفه خيري حاتم لمى 20001466رياض األقصى االسالمية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية55255.2 الشويكيمحمد عزمي جمال مريم 20001467رياض األقصى االسالمية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية62062 سالمهاسماعيل  جمال مي 20001468رياض األقصى االسالمية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية57957.9عرفه عرفه  ياسين نسرين 20001469رياض األقصى االسالمية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية83483.4 محفوظيونس اسامة نور20001470رياض األقصى االسالمية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية54054الجوالنيعلي  عماد ھبه 20001471رياض األقصى االسالمية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية77077 غيث أحمد  محمد ھبه 20001472رياض األقصى االسالمية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية67167.1مليحات حسن  بسامھيا 20001473رياض األقصى االسالمية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية58658.6سكافي توفيق رفيق ورود  20001475رياض األقصى االسالمية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية65565.5شوابكه اسماعيل  جمال والء 20001476رياض األقصى االسالمية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية63863.8جعبه  فتوح محمد والء  20001477رياض األقصى االسالمية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية66266.2غيث يعقوب عدنان ياسمين 20001478رياض األقصى االسالمية الثانويةالقدس
العلوم االنسانية87787.7عبدوصبريمحمودآيات 20001479اناث الشيخ سعدالقدس
العلوم االنسانية62562.5عويساتمحمدخالدإسالم20001480اناث الشيخ سعدالقدس



العلوم االنسانية57657.6مشاھرهحسينمحمداسالم20001481اناث الشيخ سعدالقدس
العلوم االنسانية55155.1مشاھرهعلينبيلدينه20001482اناث الشيخ سعدالقدس
العلوم االنسانية97797.7مشاھرهحسينموسىسحر20001483اناث الشيخ سعدالقدس
العلوم االنسانية53853.8جعافرهطهمحمدسھى20001484اناث الشيخ سعدالقدس
العلوم االنسانية56356.3مشاھرهخضرغازيكفاح20001485اناث الشيخ سعدالقدس
العلوم االنسانية76276.2منصورعليمحمدمنار20001487اناث الشيخ سعدالقدس
العلوم االنسانية79879.8العويساتداودمحمدمنال 20001488اناث الشيخ سعدالقدس
العلوم االنسانية85985.9شقيراتخالدداودوفاء 20001490اناث الشيخ سعدالقدس
العلوم االنسانية67467.4العويساتعطاهللاحمدوالء20001491اناث الشيخ سعدالقدس
العلوم االنسانية67867.8مشاھرهحسينعبد القادرياسمين20001492اناث الشيخ سعدالقدس
العلوم االنسانية86686.6عوضحسينمحمد آالء 20001493الفتاة الالجئة الثانويةالقدس
العلوم االنسانية59359.3مشعشعفخرياسامهابتسام 20001494الفتاة الالجئة الثانويةالقدس
العلوم االنسانية81481.4عطاعليعبد هللاسراء 20001495الفتاة الالجئة الثانويةالقدس
العلوم االنسانية90290.2محمود حسنمحمدباسماسيل 20001496الفتاة الالجئة الثانويةالقدس
العلوم االنسانية82582.5شريتحسعديتميمأنوار 20001497الفتاة الالجئة الثانويةالقدس
العلوم االنسانية66266.2حلوانيصالحمحمد جبرايناس 20001498الفتاة الالجئة الثانويةالقدس
العلوم االنسانية66566.5ابو الھوىخليلناصربدور 20001499الفتاة الالجئة الثانويةالقدس
العلوم االنسانية63363.3اشھبحلميمحمودتغريد 20001500الفتاة الالجئة الثانويةالقدس
العلوم االنسانية73673.6عباسيعبد الرحمانخليلجھاد 20001501الفتاة الالجئة الثانويةالقدس
العلوم االنسانية70070صفوريرزقزيادحنين 20001502الفتاة الالجئة الثانويةالقدس
العلوم االنسانية61061أبو طاعهدرويشسفيانحنين 20001503الفتاة الالجئة الثانويةالقدس
العلوم االنسانية58858.8اعرجصالحفؤادحنين 20001504الفتاة الالجئة الثانويةالقدس
العلوم االنسانية70370.3عباسيمحمودجمالخلود 20001505الفتاة الالجئة الثانويةالقدس
العلوم االنسانية82682.6أبو ديابفخريلؤيديما 20001506الفتاة الالجئة الثانويةالقدس
العلوم االنسانية93493.4سالمةفارسمحمدساره 20001509الفتاة الالجئة الثانويةالقدس
العلوم االنسانية75475.4عيادضيف هللامحمدسجى 20001510الفتاة الالجئة الثانويةالقدس
العلوم االنسانية86986.9القاقاحمدمصطفىسالم 20001511الفتاة الالجئة الثانويةالقدس
العلوم االنسانية58658.6نتشهمحمديعقوب سالم 20001512الفتاة الالجئة الثانويةالقدس
العلوم االنسانية65265.2صالح الدينموسىصالحشذى20001513الفتاة الالجئة الثانويةالقدس
العلوم االنسانية88688.6رويضيمحمودأحمدفداء 20001514الفتاة الالجئة الثانويةالقدس
العلوم االنسانية62362.3أبو ديهمحمدحسينالنا 20001515الفتاة الالجئة الثانويةالقدس



العلوم االنسانية91991.9صبحيصالحزيدونلجين 20001516الفتاة الالجئة الثانويةالقدس
العلوم االنسانية76876.8نوبانيأحمدمحمد ناظرلينا 20001517الفتاة الالجئة الثانويةالقدس
العلوم االنسانية80680.6ابو عمرعبد القادرسعديمرام 20001518الفتاة الالجئة الثانويةالقدس
العلوم االنسانية81281.2اعبيدمحمودجمالمروه 20001519الفتاة الالجئة الثانويةالقدس
العلوم االنسانية63763.7حجازيانيسفايزميرا 20001520الفتاة الالجئة الثانويةالقدس
العلوم االنسانية81881.8دويككاملجھادميس 20001521الفتاة الالجئة الثانويةالقدس
العلوم االنسانية85885.8صالح  طالباسامهميسون 20001522الفتاة الالجئة الثانويةالقدس
العلوم االنسانية82382.3نمريعبد الرحيمكمالندين 20001524الفتاة الالجئة الثانويةالقدس
العلوم االنسانية53753.7منىأنورعمرنور 20001525الفتاة الالجئة الثانويةالقدس
العلوم االنسانية77777.7أبو نجيبفيصلغازيھديل 20001526الفتاة الالجئة الثانويةالقدس
العلوم االنسانية80380.3بكريابراھيمعبد المجيداحالم20001528المسيرة الثانويةالقدس
العلوم االنسانية55055شراونهعبد الفتاحمحمداسماء20001531المسيرة الثانويةالقدس
العلوم االنسانية52452.4لمطورشحادهاحمداسيل 20001532المسيرة الثانويةالقدس
العلوم االنسانية57057شرقاويعيسىعونياميره20001539المسيرة الثانويةالقدس
العلوم االنسانية60260.2غيثطاھرانورايه20001541المسيرة الثانويةالقدس
العلوم االنسانية50350.3خالديعبد الفتاحوليدبيسان20001543المسيرة الثانويةالقدس
العلوم االنسانية58758.7ابو التيننصرحسينحنين 20001546المسيرة الثانويةالقدس
العلوم االنسانية55055بكيرمحمودرزقختام 20001547المسيرة الثانويةالقدس
العلوم االنسانية72972.9عبد القادركمالامجددنيا 20001551المسيرة الثانويةالقدس
العلوم االنسانية82982.9شيخ عليعلي محمد رحمه 20001553المسيرة الثانويةالقدس
العلوم االنسانية61261.2محمد عليعلي بديعروان 20001555المسيرة الثانويةالقدس
العلوم االنسانية66766.7ابو رميلهسالمةيحيى روان 20001556المسيرة الثانويةالقدس
العلوم االنسانية73273.2جبرانمحمدنبيلروال 20001557المسيرة الثانويةالقدس
العلوم االنسانية59559.5عداربهادعيسمحمدسجى20001559المسيرة الثانويةالقدس
العلوم االنسانية71071حموركاملعصامسھام 20001563المسيرة الثانويةالقدس
العلوم االنسانية75875.8بكيرمحمودعدنان شذى 20001565المسيرة الثانويةالقدس
العلوم االنسانية59359.3قواسميعزميمازنشروق 20001566المسيرة الثانويةالقدس
العلوم االنسانية75475.4خطيبفؤادسميرصفاء 20001567المسيرة الثانويةالقدس
العلوم االنسانية69869.8بكيرمحموديعقوبفاطمة20001570المسيرة الثانويةالقدس
العلوم االنسانية79379.3حمادحسيناحمدفخرية20001571المسيرة الثانويةالقدس
العلوم االنسانية63163.1جبارينمحمودمحمد مريم 20001575المسيرة الثانويةالقدس



العلوم االنسانية63863.8الحجاجلهمحمدجمالمنيرة20001577المسيرة الثانويةالقدس
العلوم االنسانية55855.8جعبةعبد المجيدعبد المطلبنداء 20001581المسيرة الثانويةالقدس
العلوم االنسانية78478.4جابرعوضعدنان نرمين20001582المسيرة الثانويةالقدس
العلوم االنسانية62662.6ابو زنيدمحمدفوزيھاله 20001588المسيرة الثانويةالقدس
العلوم االنسانية55155.1جوالنيفوزيفوازھبه 20001591المسيرة الثانويةالقدس
العلوم االنسانية55055مسودهمحمدعليھديل 20001593المسيرة الثانويةالقدس
العلوم االنسانية66566.5عرامينعبد الرحمنھاشمورود 20001597المسيرة الثانويةالقدس
العلوم االنسانية69169.1فقيهصبحيجمالوالء 20001599المسيرة الثانويةالقدس
العلوم االنسانية88088علقمصالحسعيدياقوت20001605المسيرة الثانويةالقدس
العلوم االنسانية68168.1مرعبحسيناحمد يسرى 20001606المسيرة الثانويةالقدس
العلوم االنسانية87087 عودة عثمان زياد حال   20001607الكلية االبراھيميةالقدس
العلوم االنسانية96396.3 خطيب صالح حسام حنين   20001608الكلية االبراھيميةالقدس
العلوم االنسانية70070 صندوقة موسى ماھر دانا   20001609الكلية االبراھيميةالقدس
العلوم االنسانية90290.2 خطيب صالح حسام رنين   20001610الكلية االبراھيميةالقدس
العلوم االنسانية92392.3 مناصرة اسماعيل فريد عرين   20001611الكلية االبراھيميةالقدس
العلوم االنسانية85085 نتشه يوسف حسني غيداء   20001612الكلية االبراھيميةالقدس
العلوم االنسانية86686.6ابوغزالة عبد المجيد غسان لمه   20001613الكلية االبراھيميةالقدس
العلوم االنسانية93693.6عاصي محمد محمود لينا   20001614الكلية االبراھيميةالقدس
العلوم االنسانية84184.1 مراغه خليل جمال نورس   20001615الكلية االبراھيميةالقدس
العلوم االنسانية81581.5ابو غنام محمد منير ھديل   20001616الكلية االبراھيميةالقدس
العلوم االنسانية74574.5موسىأحمدمحمدروشان20001617مارمتري الثانويةالقدس
العلوم االنسانية61868.7شمسيانفاھانمرادكريستين20001620مارمتري الثانويةالقدس
العلوم االنسانية89289.2عدوينشحاده جابر  االء 20001625بنات االيمان الثانويهالقدس
العلوم االنسانية91191.1صب لبنعطا  وائل   اسراء 20001626بنات االيمان الثانويهالقدس
العلوم االنسانية65765.7 نيروخمحمدغسان  أسيل 20001627بنات االيمان الثانويهالقدس
العلوم االنسانية89589.5محتسبعبد الرحيم   عصام   ابتھال  20001628بنات االيمان الثانويهالقدس
العلوم االنسانية59059ابو غربيهحسين سمير  بتول 20001629بنات االيمان الثانويهالقدس
العلوم االنسانية76876.8محتسبعبد الرحيم  مصطفى  بتول 20001630بنات االيمان الثانويهالقدس
العلوم االنسانية91891.8عويسابو بكر عبد الرحمن  تسنيم 20001631بنات االيمان الثانويهالقدس
العلوم االنسانية91691.6محتسبعبد الرحيم  عصام  جمانه 20001632بنات االيمان الثانويهالقدس
العلوم االنسانية78678.6ابو سنينهيوسف نصري  حنين 20001633بنات االيمان الثانويهالقدس



العلوم االنسانية75675.6عويضهمحمد  فالح  دعاء 20001634بنات االيمان الثانويهالقدس
العلوم االنسانية75475.4ھنديابراھيم نعيم  ريم 20001635بنات االيمان الثانويهالقدس
العلوم االنسانية82882.8رضوانخالد اياد  ساجده  20001636بنات االيمان الثانويهالقدس
العلوم االنسانية72972.9محتسبعبد الرحيم مصطفى  مرام 20001637بنات االيمان الثانويهالقدس
العلوم االنسانية84884.8ابو سنينهيوسف شريف  نوال 20001638بنات االيمان الثانويهالقدس
العلوم االنسانية87087البحر حسن علي نور 20001639بنات االيمان الثانويهالقدس
العلوم االنسانية93793.7جابرجودت فضل  نورا 20001640بنات االيمان الثانويهالقدس
العلوم االنسانية86386.3زيتاويأحمد جميل  ھبه 20001641بنات االيمان الثانويهالقدس
العلوم االنسانية88088ماضيعثمان  حمزه  ھبه20001642بنات االيمان الثانويهالقدس
العلوم االنسانية69769.7صب لبنحسين سفيان  ھيا 20001643بنات االيمان الثانويهالقدس
العلوم االنسانية74274.2كاملةحسنمحمدتمارا20001648الفرسان الثانويةالقدس
العلوم االنسانية75575.5قبانيعادلرياضثريا20001649الفرسان الثانويةالقدس
العلوم االنسانية70370.3ابو صبيحصالحنضالجمانة20001650الفرسان الثانويةالقدس
العلوم االنسانية72172.1عويضةجوادناصررشا20001652الفرسان الثانويةالقدس
العلوم االنسانية85385.3جويلسعبد الحميدحمديرنين20001653الفرسان الثانويةالقدس
العلوم االنسانية73673.6بازيانمحمودموسىريم20001654الفرسان الثانويةالقدس
العلوم االنسانية64364.3ھرباويعليانايادغدير20001656الفرسان الثانويةالقدس
العلوم االنسانية68468.4حمدانمحمدھشامماجدة20001659الفرسان الثانويةالقدس
العلوم االنسانية58658.6عزاممحمدفيصلمريم20001660الفرسان الثانويةالقدس
العلوم االنسانية62162.1ابو جمعةعلياسامةمنوة20001661الفرسان الثانويةالقدس
العلوم االنسانية56556.5كستيرونعيمنبيلمي20001662الفرسان الثانويةالقدس
العلوم االنسانية58558.5ابو زايدةعبد المجيدمحمودناريمان20001663الفرسان الثانويةالقدس
العلوم االنسانية66466.4ابو سريةانورخالدنورھان20001664الفرسان الثانويةالقدس
العلوم االنسانية71771.7جابراسماعيلعطا هللاھند20001666الفرسان الثانويةالقدس
العلوم االنسانية55261.3سوداحلويسراجيايرين20001667ثانوية تراسنطاالقدس
العلوم االنسانية73873.8ديسياسحقتحسينساندرا20001669ثانوية تراسنطاالقدس
العلوم االنسانية54660.7غطاسرفائيلنبيلشيرين20001672ثانوية تراسنطاالقدس
العلوم االنسانية53659.6صايغفريدوديعكالرا20001674ثانوية تراسنطاالقدس
العلوم االنسانية51056.7عبدهإميلانطونمريانه20001676ثانوية تراسنطاالقدس
العلوم االنسانية56662.9قواسنخلهصالحنيران20001677ثانوية تراسنطاالقدس
العلوم االنسانية82282.2كالوتيموسىيحيىھديل20001678ثانوية تراسنطاالقدس



العلوم االنسانية58158.1رشقمحمدخالديارا20001679ثانوية تراسنطاالقدس
العلوم االنسانية65865.8 ابو خضير اسماعيل  محموداماني 20001680الفرقان الثانويةالقدس
العلوم االنسانية90590.5 طه موسى بالل داليا20001682الفرقان الثانويةالقدس
العلوم االنسانية64864.8 كالوتي احمد مروان سارة20001683الفرقان الثانويةالقدس
العلوم االنسانية82782.7 فاخوري حربي خالد ميناس20001686الفرقان الثانويةالقدس
العلوم االنسانية93493.4 جعبة طه  خالد ناديا20001687الفرقان الثانويةالقدس
العلوم االنسانية56956.9 الخطيب يوسف رياض نورا20001688الفرقان الثانويةالقدس
العلوم االنسانية89889.8عطونخليلمحمداالء20001690دار الطفل العربيالقدس
العلوم االنسانية68968.9جعبهمحمد عاشورراغببيان20001691دار الطفل العربيالقدس
العلوم االنسانية88388.3الداويهابراھيممحمدحال20001692دار الطفل العربيالقدس
العلوم االنسانية75675.6زبلحعبد الحيزيادحنين20001693دار الطفل العربيالقدس
العلوم االنسانية62962.9صياممحمدناصردعاء20001694دار الطفل العربيالقدس
العلوم االنسانية69269.2عرمانمحمود ھانيرناد20001695دار الطفل العربيالقدس
العلوم االنسانية61261.2اشمرعلينبيلرند20001696دار الطفل العربيالقدس
العلوم االنسانية68168.1ھدرهموسىمروانرنين20001697دار الطفل العربيالقدس
العلوم االنسانية91891.8ارشيدحسنفايزروان20001698دار الطفل العربيالقدس
العلوم االنسانية74674.6عباسيسليماناحمدريان20001699دار الطفل العربيالقدس
العلوم االنسانية73073فرحاتمحمدعصامساره20001700دار الطفل العربيالقدس
العلوم االنسانية71571.5عويساسماعيلموسىسميره20001701دار الطفل العربيالقدس
العلوم االنسانية82682.6جبارينأحمدمحمد توفيقسيرين20001702دار الطفل العربيالقدس
العلوم االنسانية79479.4بقيلهحسنمحمد انورشيماء20001703دار الطفل العربيالقدس
العلوم االنسانية86986.9علميدرويشمحمدلما20001704دار الطفل العربيالقدس
العلوم االنسانية62862.8جارهللانھادعليمريم20001705دار الطفل العربيالقدس
العلوم االنسانية60560.5يعيشمحمود جھادنور20001706دار الطفل العربيالقدس
العلوم االنسانية77977.9نسيبهيعقوبوجيهنور20001707دار الطفل العربيالقدس
العلوم االنسانية83183.1سمومجوادخليلھبه20001708دار الطفل العربيالقدس
العلوم االنسانية84584.5 زينمحمديوسفھديل20001709دار الطفل العربيالقدس
العلوم االنسانية56756.7بركاتخالدعامروصفيه20001710دار الطفل العربيالقدس
العلوم االنسانية68968.9ابو ليلمحمدناصروعد20001711دار الطفل العربيالقدس
العلوم االنسانية73873.8خشاممحمدموسىداليا20001712كلية شميدت الثانويةالقدس
العلوم االنسانية65572.8حبشخليلمحفوظرانيا20001713كلية شميدت الثانويةالقدس



العلوم االنسانية57964.3بالطةعيسىجورجكريستينة20001714كلية شميدت الثانويةالقدس
العلوم االنسانية94594.5طزميموسىشحادةلما20001715كلية شميدت الثانويةالقدس
العلوم االنسانية84884.8شاويشاحمدمازنآمال20001716راھبات الورديةالقدس
العلوم االنسانية75475.4سمومجوادھانيإباء20001717راھبات الورديةالقدس
العلوم االنسانية82482.4كوالغاصيكاملمحمدبينار20001718راھبات الورديةالقدس
العلوم االنسانية77586.1معلمساميسميرتالين20001719راھبات الورديةالقدس
العلوم االنسانية83683.6نتشةسليمانزكرياجمانة20001720راھبات الورديةالقدس
العلوم االنسانية89589.5جابرخليلطاھرجنى20001721راھبات الورديةالقدس
العلوم االنسانية76885.3تادرسبسام جورجخليلدارين20001722راھبات الورديةالقدس
العلوم االنسانية91491.4غزاويخالدزكيدانية20001724راھبات الورديةالقدس
العلوم االنسانية83683.6نشاشيبيابراھيمشكريرفيف20001725راھبات الورديةالقدس
العلوم االنسانية93693.6بدريةمصطفىراميرنا20001726راھبات الورديةالقدس
العلوم االنسانية79679.6كياليحسينفؤادرھام20001727راھبات الورديةالقدس
العلوم االنسانية89589.5سمانابراھيمراشدروان20001728راھبات الورديةالقدس
العلوم االنسانية76585معروفرياضروز20001729راھبات الورديةالقدس
العلوم االنسانية78178.1كالوتيمصطفىيعقوبسجى20001730راھبات الورديةالقدس
العلوم االنسانية73681.8اجربالكسندرخالدسيرينا20001731راھبات الورديةالقدس
العلوم االنسانية83192.3اسمرسيمونجورج سمعانسيلين20001732راھبات الورديةالقدس
العلوم االنسانية63270.2خوريابراھيميوسفسيلين20001733راھبات الورديةالقدس
العلوم االنسانية76676.6وزوزعبدالرحمنعبدالعظيمشريھان20001734راھبات الورديةالقدس
العلوم االنسانية95595.5طحانعلوياحمدصفاء20001735راھبات الورديةالقدس
العلوم االنسانية94394.3ساليمةصالحنائلعرين20001736راھبات الورديةالقدس
العلوم االنسانية77277.2صب لبننعمانمصطفىلمى20001737راھبات الورديةالقدس
العلوم االنسانية82382.3قدوميعبداللطيفوائللمياء20001738راھبات الورديةالقدس
العلوم االنسانية90090اشتيمحمد اسماعيلتميملونا20001739راھبات الورديةالقدس
العلوم االنسانية73181.2ستافريدسمودستوسيوريوسماريا20001740راھبات الورديةالقدس
العلوم االنسانية80680.6ابوغناممحمد       ابراھيمميار 20001741راھبات الورديةالقدس
العلوم االنسانية88888.8ناصر الدينابراھيمنزيهميره20001742راھبات الورديةالقدس
العلوم االنسانية83793تادرسجورجغساننادية20001743راھبات الورديةالقدس
العلوم االنسانية71379.2ھزوزكيفريدريكنتالي20001744راھبات الورديةالقدس
العلوم االنسانية92292.2ابو طاعةاسماعيلفايزندا20001745راھبات الورديةالقدس



العلوم االنسانية90990.9محتسبخضرفوازندين20001746راھبات الورديةالقدس
العلوم االنسانية87087شاميمصطفىمحمودھيا20001747راھبات الورديةالقدس
العلوم االنسانية97597.5علويشكريغسانيارا20001748راھبات الورديةالقدس
العلوم االنسانية98998.9اسطنبوليحسنمحمديارا20001749راھبات الورديةالقدس
العلوم االنسانية74974.9قطينهعادلحاتماماني20001751سيدة البيالر الثانويةالقدس
العلوم االنسانية61761.7بزياناحمدعمرايناس20001752سيدة البيالر الثانويةالقدس
العلوم االنسانية69169.1ابولبدهاحمدناصررھام20001753سيدة البيالر الثانويةالقدس
العلوم االنسانية60967.7االعرجابراھيمغسانمريانا20001756سيدة البيالر الثانويةالقدس
العلوم االنسانية64164.1مالكياحمدشحادهملك20001757سيدة البيالر الثانويةالقدس
العلوم االنسانية63663.6صبيحمحموداحمدنور20001758سيدة البيالر الثانويةالقدس
العلوم االنسانية71371.3تميمييلھد20001759سيدة البيالر الثانويةالقدس
العلوم االنسانية93093حجازيمحمد زھيراياداالء 20001760الثانوية الشرعية للبناتالقدس
العلوم االنسانية72172.1رازممحمدحمدياالء 20001761الثانوية الشرعية للبناتالقدس
العلوم االنسانية62762.7خليلاحمدفايزاالء 20001762الثانوية الشرعية للبناتالقدس
العلوم االنسانية86486.4بلبيسيجودتاحمداية20001763الثانوية الشرعية للبناتالقدس
العلوم االنسانية62762.7قطيشاتعليعمادابتسام20001764الثانوية الشرعية للبناتالقدس
العلوم االنسانية81581.5زغلمحمديعقوب ايمان20001765الثانوية الشرعية للبناتالقدس
العلوم االنسانية61061ابو غربيةلبيب بدويزياد تسنيم20001766الثانوية الشرعية للبناتالقدس
العلوم االنسانية81381.3ابو فرحةيعقوبجميلسجى20001767الثانوية الشرعية للبناتالقدس
العلوم االنسانية66766.7غوشةداودزھديصابرين20001768الثانوية الشرعية للبناتالقدس
العلوم االنسانية67667.6خطابابراھيمعبد الناصرضحى20001769الثانوية الشرعية للبناتالقدس
العلوم االنسانية89689.6بصبوصمحمدخليلعبير20001770الثانوية الشرعية للبناتالقدس
العلوم االنسانية75275.2كردمحمد صالحاحمدمروة20001771الثانوية الشرعية للبناتالقدس
العلوم االنسانية61061اشتيةنادرعاكفمروة20001772الثانوية الشرعية للبناتالقدس
العلوم االنسانية64764.7ابو ھدوانعبد الرحيمفؤادھنادي20001773الثانوية الشرعية للبناتالقدس
العلوم االنسانية62562.5ملحسحمزةناصروفاء20001774الثانوية الشرعية للبناتالقدس
العلوم االنسانية60660.6قيسيرفيقغالباسراء20001775الحياة الثانوية كفر عقبالقدس
العلوم االنسانية61661.6أبو رميلة  حسن لطفي اصالة20001776الحياة الثانوية كفر عقبالقدس
العلوم االنسانية61861.8أبو نجمة ھاشمأسامة االء 20001777الحياة الثانوية كفر عقبالقدس
العلوم االنسانية66566.5ساليمة سعدي محمداالء 20001778الحياة الثانوية كفر عقبالقدس
العلوم االنسانية77977.9نتشة عبد الجواد ماجداميرة20001779الحياة الثانوية كفر عقبالقدس



العلوم االنسانية59459.4عكاوي محمود كامل انشراح20001780الحياة الثانوية كفر عقبالقدس
العلوم االنسانية58958.9جوالني سعيد خميسايات 20001781الحياة الثانوية كفر عقبالقدس
العلوم االنسانية86686.6ابراھيمرشيدمحمد اية20001782الحياة الثانوية كفر عقبالقدس
العلوم االنسانية78178.1شريم محمد خليل حنين 20001784الحياة الثانوية كفر عقبالقدس
العلوم االنسانية63163.1علي نمر أحمد عدنان رابعة 20001786الحياة الثانوية كفر عقبالقدس
العلوم االنسانية54054حسونة عبد المحسن علي رزان 20001787الحياة الثانوية كفر عقبالقدس
العلوم االنسانية51351.3تميميعبد فخري رزان 20001788الحياة الثانوية كفر عقبالقدس
العلوم االنسانية74774.7غانم رشيد تيسير روان 20001789الحياة الثانوية كفر عقبالقدس
العلوم االنسانية75275.2اسكافي فخري نور الدين روان 20001790الحياة الثانوية كفر عقبالقدس
العلوم االنسانية62662.6سلھب ابراھيم نايف ريم 20001791الحياة الثانوية كفر عقبالقدس
العلوم االنسانية55155.1امطير فايز عبد هللا سيرين 20001792الحياة الثانوية كفر عقبالقدس
العلوم االنسانية54254.2أبو رميلة  صبري عايش صفاء 20001793الحياة الثانوية كفر عقبالقدس
العلوم االنسانية67767.7نتشة موسى صفاء 20001794الحياة الثانوية كفر عقبالقدس
العلوم االنسانية52852.8أبو غوشاسماعيل سامي فاتنة 20001797الحياة الثانوية كفر عقبالقدس
العلوم االنسانية67467.4سرندحرشيدناصرالنا20001798الحياة الثانوية كفر عقبالقدس
العلوم االنسانية54154.1رجبي أنور غالب مرام 20001799الحياة الثانوية كفر عقبالقدس
العلوم االنسانية54454.4حباس علي مجدي مرام 20001800الحياة الثانوية كفر عقبالقدس
العلوم االنسانية52352.3زغير حلمي بكر ميس 20001802الحياة الثانوية كفر عقبالقدس
العلوم االنسانية69369.3نمر عطا أحمد ھيفاء 20001804الحياة الثانوية كفر عقبالقدس
العلوم االنسانية76576.5 شاويش احمد مراد ايه 20001806دار المعرفةالقدس
العلوم االنسانية77077 شويكي خالد علي خلود20001810دار المعرفةالقدس
العلوم االنسانية91691.6 ابو علقم عيسى عيد خولة 20001811دار المعرفةالقدس
العلوم االنسانية77177.1 ناطور ابراھيم محمد دعاء 20001812دار المعرفةالقدس
العلوم االنسانية84684.6 فريتخ جميل يحيى رانيه 20001813دار المعرفةالقدس
العلوم االنسانية52952.9 ادريس عبد العزيز عماد ربا 20001814دار المعرفةالقدس
العلوم االنسانية95295.2 مرار عزت منصور رشا20001815دار المعرفةالقدس
العلوم االنسانية79479.4 كرشان محمد صباح رغد 20001816دار المعرفةالقدس
العلوم االنسانية74274.2 ضابط موسى راجي ريم 20001817دار المعرفةالقدس
العلوم االنسانية64764.7 ابو رب فخري عماد سرينا 20001818دار المعرفةالقدس
العلوم االنسانية58258.2 دياب عبد هللا ياسر ضحى 20001819دار المعرفةالقدس
العلوم االنسانية68668.6 ساليمة روحي عادل عائشة  20001820دار المعرفةالقدس



العلوم االنسانية83583.5 شتيه الياس اسحاق فرح 20001822دار المعرفةالقدس
العلوم االنسانية79579.5 جرجور خليل جمال مروه 20001824دار المعرفةالقدس
العلوم االنسانية89289.2 امطير محمود عماد نبال 20001825دار المعرفةالقدس
العلوم االنسانية66266.2 ابورميله محمدشعبان محمدعادل نور 20001826دار المعرفةالقدس
العلوم االنسانية58858.8 كرامة صبري سمير وجيده 20001827دار المعرفةالقدس
العلوم االنسانية60960.9كعابنةسعد عبد الحميد آالء20001829المستقبل االھليةالقدس
العلوم االنسانية66966.9قّري موسى نبيل آمنة20001830المستقبل االھليةالقدس
العلوم االنسانية52852.8عابدينإبراھيم محمودأسماء20001831المستقبل االھليةالقدس
العلوم االنسانية57557.5طويل زھدي فياض أماني 20001832المستقبل االھليةالقدس
العلوم االنسانية59459.4حشيم جودة منصور أمل 20001833المستقبل االھليةالقدس
العلوم االنسانية52852.8طبلعبد الحميد علي إيمان20001834المستقبل االھليةالقدس
العلوم االنسانية69069عليان محمد أحمد بيسان 20001835المستقبل االھليةالقدس
العلوم االنسانية69969.9كمالبدويدياب ( إبراھيم)رغدة20001837المستقبل االھليةالقدس
العلوم االنسانية74574.5توتنجيمحمد أيمنسارة20001838المستقبل االھليةالقدس
العلوم االنسانية62962.9زيتاويفايزإسحقسالم20001839المستقبل االھليةالقدس
العلوم االنسانية53753.7غيث طالب فايز شروق 20001840المستقبل االھليةالقدس
العلوم االنسانية70270.2أبو سنينةعبد الخالق  راسمعبير20001842المستقبل االھليةالقدس
العلوم االنسانية56556.5عويضةمحمد عطية منار 20001843المستقبل االھليةالقدس
العلوم االنسانية50050دعناعز الدين أحمد رضى 20001850جيل المستقبل الثانويةالقدس
العلوم االنسانية52352.3يمنذيب ھاني روان 20001851جيل المستقبل الثانويةالقدس
العلوم االنسانية54554.5قلجاويصبحي محمود ساره 20001852جيل المستقبل الثانويةالقدس
العلوم االنسانية68668.6خلفمحمد مصطفى سميه 20001853جيل المستقبل الثانويةالقدس
العلوم االنسانية51651.6أبو غربيه محمد صالح شذا 20001854جيل المستقبل الثانويةالقدس
العلوم االنسانية68468.4امطيرهمحمد غالب مريم 20001857جيل المستقبل الثانويةالقدس
العلوم االنسانية59759.7تميميعبد محمد مالك 20001858جيل المستقبل الثانويةالقدس
العلوم االنسانية81181.1كونيعبد هللا نمر نور 20001860جيل المستقبل الثانويةالقدس
العلوم االنسانية57957.9بيوميابراھيم منير نورس 20001861جيل المستقبل الثانويةالقدس
العلوم االنسانية60760.7القضمانيعطامحمودرنين20001871مؤسسة االميرة بسمة المختلطةالقدس
العلوم االنسانية64664.6ابو سلمانمحمدابراھيمفاطمة20001873مؤسسة االميرة بسمة المختلطةالقدس
العلوم االنسانية68068حجهاحمدحسانمريھان20001874مؤسسة االميرة بسمة المختلطةالقدس
العلوم االنسانية87287.2عليانصالح احمد اماني 20001877دار الھدىالقدس



العلوم االنسانية77277.2عاصي حسين عايد اية 20001879دار الھدىالقدس
العلوم االنسانية53953.9عيد عبد القادر محمد جھاد 20001881دار الھدىالقدس
العلوم االنسانية54954.9عيد محمد بالل دعاء 20001883دار الھدىالقدس
العلوم االنسانية74474.4خاروف وليد اسامة رحاب 20001884دار الھدىالقدس
العلوم االنسانية69669.6ابو سنينة محمود ياسر رنين 20001886دار الھدىالقدس
العلوم االنسانية59859.8قواسمي نعمان فھمي رھام 20001887دار الھدىالقدس
العلوم االنسانية52152.1دعيس محمد اسحق رھف 20001888دار الھدىالقدس
العلوم االنسانية74674.6لداوية خليل احمد سجى 20001890دار الھدىالقدس
العلوم االنسانية62062شحادة خضر محمد سحر 20001891دار الھدىالقدس
العلوم االنسانية55955.9عويضة جودت ماجد مرفت 20001893دار الھدىالقدس
العلوم االنسانية64964.9حماد يوسف فيصل ميس 20001897دار الھدىالقدس
العلوم االنسانية52552.5عليانمحمد جمال أميرة 20001899بيت صفافا الثانويةالقدس
العلوم االنسانية53153.1عليانداود ناصر آية 20001901بيت صفافا الثانويةالقدس
العلوم االنسانية62062سليممحمود محمد براءة20001902بيت صفافا الثانويةالقدس
العلوم االنسانية73773.7عليانحسن يوسف جمانة 20001903بيت صفافا الثانويةالقدس
العلوم االنسانية57057حسينأحمدشوقي حال 20001904بيت صفافا الثانويةالقدس
العلوم االنسانية53653.6مغربي أحمدخالد حنين 20001905بيت صفافا الثانويةالقدس
العلوم االنسانية80480.4الفي علي محمد روان 20001906بيت صفافا الثانويةالقدس
العلوم االنسانية64764.7سلمانمحمود جميل زبيدة 20001908بيت صفافا الثانويةالقدس
العلوم االنسانية78578.5جبرانابراھيم زكريا سارة 20001909بيت صفافا الثانويةالقدس
العلوم االنسانية57757.7عبد ربهابراھيم عبد الكريم سحر 20001910بيت صفافا الثانويةالقدس
العلوم االنسانية89189.1قنطارأحمدمحمد سندس 20001911بيت صفافا الثانويةالقدس
العلوم االنسانية60360.3عليانابراھيم محمد سھى 20001912بيت صفافا الثانويةالقدس
العلوم االنسانية79479.4الفي عثمان اياد شيرين 20001915بيت صفافا الثانويةالقدس
العلوم االنسانية60160.1بيوضصبحيمعتزغدير20001916بيت صفافا الثانويةالقدس
العلوم االنسانية56756.7سلمانمصطفى خالد لينا 20001917بيت صفافا الثانويةالقدس
العلوم االنسانية59759.7زھران جودت سعيد مرام 20001918بيت صفافا الثانويةالقدس
العلوم االنسانية59059مصلح عمر محمد منال 20001919بيت صفافا الثانويةالقدس
العلوم االنسانية57557.5بدران محمد موسى ميسم 20001920بيت صفافا الثانويةالقدس
العلوم االنسانية66466.4طويلمحمدفضلاحالم20001927المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية73673.6شرفاحمدابراھيماسراء20001931المأمونية الثانوية للبناتالقدس



العلوم االنسانية57957.9كالوتياسحاقديباسراء20001933المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية66966.9جعبةعبد المنعمعبودهاسراء20001936المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية79879.8دويكجميلعالء الديناسراء20001937المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية61061ترياقيأكرمعلياسراء20001938المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية72072حشيممحمدمرواناسراء20001939المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية80980.9خطيبفوازأسامةاسالم20001942المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية63463.4زلومزھديغازياسماء20001946المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية76676.6جابرعبد السميععبد الصمداسيل20001948المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية58258.2عودةإبراھيمنعيماسيل20001950المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية90890.8عبدهللا درباسصالح إبراھيماالء20001954المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية83383.3عويسمحمدإبراھيماالء20001955المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية54954.9طهخالد ديابجمالاالء20001956المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية66666.6أبو رجبعبد المجيدرباحاالء20001957المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية66566.5تميميعبد الرزاقعاطفاالء20001958المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية65265.2جوحانفتح هللاعماداالء20001960المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية89489.4أبو غوشصالحمحمداالء20001962المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية51751.7أبو طاعةمحمودموسىاالء20001963المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية78378.3سبيتانيأحمدوليداالء20001964المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية56256.2السيخمحمديونساالء20001966المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية82282.2شلبيمحيي الدينأمينالھام20001967المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية64364.3عباسيعيسىمحمداماني20001969المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية75675.6كالوتيعبد هللامحموداماني20001970المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية86386.3عودةشكريناصراماني20001971المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية78278.2ناصرأحمدبركاتامل20001972المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية65765.7اعبيدخضرربحيامل20001974المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية73073غوشةصالحأحمداميرة20001979المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية80180.1بكريموسىعبد الفتاحاميمه20001984المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية64164.1أبو غنامجمال الدينبسامامينة20001985المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية82182.1أبو التينإبراھيمأسامةانھار20001988المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية76076سكافيسليمنافزانھار20001989المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية87287.2امطيرسليمأحمدانوار20001990المأمونية الثانوية للبناتالقدس



العلوم االنسانية72072رجبيمرتضىربحيانوار20001991المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية56856.8نتشةيوسفنضالانوار20001993المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية90890.8خويصعيسىجمالانيسة20001994المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية54554.5قرشديابخالدايات20001995المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية87287.2عيسىحسام الدينمحمدايات20001997المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية83483.4أبو عمرإبراھيمأسامةاية20001998المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية65565.5جابرحسينعصاماية20001999المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية93893.8بختاندھود رشديمحمد عصاماية20002002المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية64764.7أبو غناممحمودمحمداية20002003المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية74574.5خطيبفوازأسامةايمان20002004المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية86986.9عواودةحسنناصرايناس20002008المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية59659.6موسىإبراھيممازناينال20002009المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية56456.4أبو رميلةرباحنضالبادرة20002010المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية88888.8إسماعيليوسفعبد الناصربراء20002014المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية64164.1مراغةداودإبراھيمبراءه20002015المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية82082شيخمحمدطارقبراءه20002016المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية55655.6نتشةديبناصربرلنتي20002017المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية62562.5شاميفوزيمحمدبيان20002019المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية60160.1الشيخصالحموفقبيان20002020المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية65565.5توتنجيداوودناصربيان20002021المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية79379.3صندوقةعمرانناصربيان20002022المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية65065شويكيفھمينافزبيان20002023المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية87787.7شاميمحمداسحقتسنيم20002025المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية93393.3قاسمعبد الرحمنأحمدتسنيم20002026المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية71271.2أبو الھوىموسىزيادتمارا20002027المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية74674.6زعتريصدقيعمادتماره20002028المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية74874.8قراعينداودمحمودثراء20002029المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية55155.1جبارينموسىخالدجميلة20002031المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية76376.3محمد عليأحمدعودةجميلة20002032المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية51251.2ربايعةكاملنزيهجھينة20002033المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية56256.2أبو غيثإبراھيمعامرحنان20002040المأمونية الثانوية للبناتالقدس



العلوم االنسانية93293.2طروةمحمديوسفحنان20002042المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية72972.9عباسمحمدإسماعيلحنين20002045المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية72972.9ھاديداودأمينحنين20002046المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية72072دبسأحمدجمالحنين20002047المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية76076أبو ماضيجميلخالدحنين20002049المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية89489.4أبو نجمةحسنداودحنين20002051المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية76776.7شويكيمحمدطهحنين20002053المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية65465.4أبو سنينةمحمدعبد الرحمنحنين20002055المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية79679.6برغوثيتوفيقغسانحنين20002056المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية63263.2تميميعبد الرزاقناصرحنين20002059المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية57357.3سميرةمحمودنايفحنين20002061المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية61061باسطييوسفزكيخديجة20002065المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية77077أبو نابياسينعمارخديجة20002067المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية54254.2محيسنمحمودخالدخلود20002068المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية56056شاويشخليلجوداتدعاء20002070المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية91291.2جابرموسىخليلدعاء20002072المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية59359.3صياماسحقعادلدعاء20002074المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية56156.1شاورناجيعبد العزيزدعاء20002075المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية70670.6ياسيندھودمحمددعاء20002076المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية54554.5شاللدةحسينموسىدعاء20002077المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية68068قرشرمضانوجيهدعاء20002078المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية62262.2عبيدأحمدمحمددالل20002080المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية74074زيادموسىسالمةديانا20002082المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية66466.4صندوقةھاشممحمدديانا20002083المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية70470.4إسكافيسليمھشامديانه20002085المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية56056حميدانحميدانرشيدرائدة20002087المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية61861.8بياععلينعيمراند20002088المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية83383.3حجازيخليلحسنراية20002090المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية58358.3خويصمحمدوليدربيحة20002091المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية90490.4رازمعبد الباريأسعدرزان20002093المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية77177.1عتيقمزعلعمررزان20002094المأمونية الثانوية للبناتالقدس



العلوم االنسانية57057عبد الباريعبد هللامحمدرزان20002095المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية74674.6غزاويمحمدنضالرزان20002097المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية68268.2تفاحةعبد اللطيفوائلرزان20002098المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية77877.8جوالنيمحمد عيدمحمدرشا20002101المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية77377.3نابلسيصالحإبراھيمرغد20002102المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية70870.8مھلوسصالح الدينإيادرنا20002105المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية83483.4عناتيعوضسليمرنا20002108المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية78778.7سلھبخليلعبد الكريمرنا20002109المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية67367.3عبد الغفورمحمودنورسرنا20002110المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية53853.8شھابإسماعيلناصررناد20002112المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية79879.8عويساتمحمدعزيزرنان20002113المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية67867.8مجاھدكاملإبراھيمرنين20002117المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية58958.9أبو نجمةرباحسعديرنين20002118المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية72972.9عودة هللاأحمدغسانرھام20002128المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية76776.7عويضةاسحاقإبراھيمروان20002129المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية58358.3عبدوخليلشريفروان20002132المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية65065جبرانمحمودفاروقروان20002133المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية68068صياممحمدمنذرروان20002134المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية80780.7غولمحمدنضالروان20002135المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية55855.8علقمأحمدماھرروبى20002136المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية71371.3مشنىسالمةموسىروزان20002137المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية54854.8أبو نابيعقوبعليرويدا20002140المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية52952.9أبو رجباسحقكمالرويدة20002141المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية84684.6صيامصبحيوليدريحان20002142المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية83983.9زايدمحمدعمادريم20002144المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية62162.1رضوانمحمدعامررينال20002146المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية81681.6سرحانأحمدخليلزريفه20002147المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية75875.8نتشةكاملمحمدزمزم20002148المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية76376.3أبو خالدضاھرفواززينب20002150المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية79179.1أبو ميالةيوسف عطاهللازيدانسارة20002153المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية78378.3سيفعليطهسارة20002154المأمونية الثانوية للبناتالقدس



العلوم االنسانية65065مخيمرمحمداسحقسحر20002157المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية78678.6خالصمحمد كمالرمزيسحر20002158المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية87087حلوانيوديععمرانسحر20002160المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية88488.4نصارطاھرمحمد صبحيسعاد20002162المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية67967.9مجاھدمحمد جميلماجدسعديه20002163المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية78078حمدمحمدناصرسالم20002165المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية75875.8حمدعيسىعبد الكريمسماح20002168المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية61861.8عوادجميلفايزسماح20002169المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية75675.6أبو سارةمحمدصالحسمر20002173المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية72672.6البلبيسيحسينإبراھيمسمية20002174المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية94794.7شلودياسحاقأحمدسندس20002176المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية58458.4قراعينعبد الوھابمحمدسندس20002178المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية55055شويكيعبد المحسنراجيسھاد20002180المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية55755.7قليبوامحمودإسماعيلسھام20002181المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية69269.2صيامحمودةسعيدسوار20002183المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية53153.1زيرمحمدوائلسوزان20002184المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية81281.2شويكيعبد الحافظرياضشادية20002186المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية58558.5قاسممحمديوسفشادية20002187المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية57957.9قراعينمحمودعبدشدى20002188المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية61761.7أبو سبيتانمحمدتوفيقشروق20002191المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية54054طويلمحمدجمالشروق20002192المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية87887.8طويليحيىجمالشروق20002193المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية65365.3أبو سنينةفتحيخالدشروق20002194المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية56356.3صب لبنعرفاتعمرانشروق20002195المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية84284.2زروإلياسنعيمشروق20002198المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية94494.4خويصمحمدبسامشريھان20002200المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية77377.3شويكيعطاأحمدشفاء20002201المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية55955.9فتيحةأحمدأيوبشيماء20002205المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية86886.8صب لبنجميلخضرشيماء20002206المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية71271.2بدراناحميدانفيصلشيماء20002207المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية52052سرحانلطفيمحمدشيماء20002209المأمونية الثانوية للبناتالقدس



العلوم االنسانية81981.9رويديمحمدخالدصابرين20002210المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية52252.2أبو حمادأحمدزيادصابرين20002211المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية70770.7حرزاتحسينعزميصابرين20002213المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية67567.5نصارعزاتعزوصابرين20002214المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية84684.6عناتيعبد الرحمانعليصابرين20002215المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية59559.5عوض هللاعليعبد الرحيمصافي20002218المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية51151.1صندوقةداودخميسصفاء20002222المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية85185.1إدريسعبد المغنيمازنصفاء20002224المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية66366.3أبو عيدةيعقوبمحمودصفاء20002225المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية58258.2حماميعبد الرحيمموفقصفاء20002226المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية69769.7شويكيعبد الكريمناجحصفاء20002227المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية66366.3صيادعبدعليصفية20002230المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية64764.7عبد الرحمنفضلزيادضحى20002231المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية83283.2صندوقةإلياسوائلضحى20002233المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية83583.5برغوثيكمالاكثمعائشة20002234المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية70670.6أبو خاطرأمينمحمدعايشة20002236المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية59459.4محمودخالدعمرعبير20002238المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية61061إدريسمحمدغالبعبير20002239المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية93793.7شلوديعبد السميعفوزيعبير20002240المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية78378.3ديابيعقوبنضالعبير20002241المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية73473.4بدوانعليمحمدعرين20002242المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية79079محتسبمحمد توحيدنزيهعرين20002243المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية79879.8عجلونيعبد المعطيياسرعرين20002244المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية51451.4جويلسعبدهنعيمعطاف20002245المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية60260.2نجمحسينسليمانغدير20002246المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية71171.1شاللدةبدويصالحغدير20002247المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية58158.1حدادعبد الحليمماھرغدير20002248المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية71471.4دعيسعزيزعبد الحميدغزل20002249المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية58658.6ربيعسعيدأكرمفاطمة20002250المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية92992.9سياجموسىبسامفاطمة20002251المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية60360.3صيامغالبمازنفاطمة20002252المأمونية الثانوية للبناتالقدس



العلوم االنسانية85285.2صفديصبحيمحمدفاطمة20002253المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية81981.9أبو جمعةرشيدمروانفاطمة20002254المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية75075عويضةعبد المجيدأحمدفداء20002256المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية76076عويويموسىخالدفريھان20002257المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية65165.1أبو غربيةأحمدوليدفھمية20002258المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية75075أبو الھوىأحمداسحا قفيروز20002259المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية88188.1أبو جمعةموسىساميقمر20002261المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية56256.2غيتطاھرشاھرقمر20002262المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية69869.8شحادةأحمدسالملطيفة20002266المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية70470.4جبارينأحمدإسماعيللميس20002267المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية59059غيثعبودهمحمد سعيدليالي20002269المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية63263.2جاد هللاعليحسينليلى20002270المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية79079شويكيعرابيزيادلينا20002272المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية60660.6أبو خضيرموسىعمرلينا20002273المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية83183.1غيثربحيمحمد سالملينا20002274المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية72972.9بكريحمودةخميسليندا20002275المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية74074أبو ديابديابعمادمارين20002277المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية54154.1شاللدةحسننصريمحار20002280المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية53453.4دعدوععبد الغنينادرمدلين20002281المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية64464.4مجاھدعبد الحميدخالدمرام20002283المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية54454.4كاملةمروانسليممرام20002284المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية62862.8عباسيموسىعبد الھاديمرام20002285المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية63063أبو التينحسننادرمرام20002286المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية74274.2حمدعيسىھشاممرح20002287المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية56856.8أبو التينإبراھيمأمجدمروة20002288المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية53553.5قاسممحمدخالدمروة20002289المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية80280.2زغلحسنيغازيمروة20002291المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية71671.6شويكيسليمانفيصلمروة20002292المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية64364.3مزعروعاھدأيوبمروى20002295المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية80380.3ياسينأحمدمحمودمريم20002297المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية57057عناتيمحمدإبراھيمملدا20002300المأمونية الثانوية للبناتالقدس



العلوم االنسانية70970.9صياديوسفمروانملك20002301المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية77577.5جويلسعبد الحميدھانيملك20002302المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية54254.2يمنيصالحمحمدمنار20002303المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية68168.1اجاويحسنينبيلمنار20002304المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية82182.1حمدعيسىھشاممنار20002305المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية90790.7شحادةإبراھيمفريدمنال20002307المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية66666.6قضمانيمحمدعمادمنى20002311المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية71571.5برقانمحمدأحمدمي20002314المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية52352.3كرامةحنفيأكرممي20002315المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية59659.6قطبداودماھرمي20002316المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية66566.5عليانمصطفىموسىمي20002318المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية80980.9شاھينعبد الحيعبد الفتاحميرفت20002319المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية77477.4أبو نيعمحمودموسىميره20002320المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية68268.2أبو الھوىأحمداسحقميس20002321المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية71871.8ناصر الدينأحمدمحمودميس20002322المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية66466.4إدريسأحمدسميحميساء20002324المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية82982.9أعورفايزمحمدميسر20002326المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية76776.7جعبريعبد السميعخالدنانسي20002329المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية85785.7سرحانمحمودجمالناھد20002330المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية54254.2باسطيعليأكرمناھدة20002331المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية53353.3تفاحةمصطفىجمالنبال20002332المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية59559.5رزقأحمدعثماننبيلة20002333المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية78978.9جودةخليلأميننبيھة20002334المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية54354.3أبو السعوديساررشيدندين20002337المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية70770.7سرندحرشيدعبدندين20002338المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية65265.2شويكيسيدفوازندين20002339المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية64564.5دميريفؤادمجديندين20002340المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية67967.9ھاشممحمد نبيلبسامنرمين20002343المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية59059أبو ميزرمحمد داھودرباحنرمين20002344المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية57157.1أبو السعوديساررشيدنرمين20002345المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية72672.6مصطفىمحمدھشامنرمين20002347المأمونية الثانوية للبناتالقدس



العلوم االنسانية85885.8أبو لبنحسينخالدنسرين20002350المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية62562.5صيادحسينإبراھيمنفيسة20002352المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية54054عثمانمحمدجمالنھى20002358المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية66066حمدإسماعيلاسحاقنور20002359المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية63163.1جمعةأحمدعلينور20002361المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية84284.2كرديعزتماجدنور20002362المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية52752.7كرديحيىماھرنور20002363المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية61461.4يغمورأكرموائلنور20002367المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية75575.5شعبانمحمديعقوبنور20002368المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية57257.2مصطفىعرفاتموسىنورا20002369المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية91091أبو ديابصالحعلينورة20002370المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية56456.4شريفمحمد فايقمحمد نعيمنورة20002372المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية57257.2بشارةأحمدإيادنيفين20002373المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية82482.4صندوقةفوزيمحمدنيفين20002374المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية88588.5حلوانيسعيدخالدھبة20002377المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية77777.7أبو غنامموسىخليلھبة20002378المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية79179.1دويكمحمد كمالصدقيھبة20002379المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية51551.5إدريسأحمدعادلھبة20002380المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية77977.9عباسيعمرعليھبة20002381المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية78878.8صيامعادلأيمنھديل20002387المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية57757.7عبيديةصالحمحمدھديل20002389المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية53053زيتونيحيىنعمانھديل20002390المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية68968.9النتشةديبصالحھناء20002393المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية67467.4ساليمةمحمدعمرانھناء20002394المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية64264.2أبو ديابنمرمحمدھناء20002396المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية60560.5نابلسيزكرياھانيھناء20002397المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية51851.8عجلونيخلويزيادھنادي20002399المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية70070ساليمةمحمد لوطفھميھنادي20002401المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية56456.4سلھبعبد الرحمننبيلھنادي20002402المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية92592.5رموزنظميمحمد عبد السالمھند20002404المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية74374.3عبدمحمدأسامةھيا20002405المأمونية الثانوية للبناتالقدس



العلوم االنسانية90590.5خويصراجيإبراھيمھيا20002406المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية56756.7جراداتمحمدعطيةھيا20002409المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية64864.8مرارھاشمكاملھيا20002410المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية57757.7سويلمجميلوليدھيا20002412المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية78678.6غزالةفارسفايزورده20002416المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية84984.9حمادموسىأحمدوعد20002417المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية95095بصيلهمحمدعمروعد20002418المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية54854.8طحانشحادةفتح هللاوعد20002419المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية88888.8خليلعيسىمحمدوعد20002420المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية82382.3خضرعبد الرزاقمحمودوعد20002421المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية59159.1أبو ديابأحمدحسنوالء20002424المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية78278.2سرندحمفيدنبيلوالء20002432المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية65965.9قواسميعبد الجباريوسفوالء20002434المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية71571.5سبيتانيحيىزيادياسمين20002436المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية83683.6مليحاتحسنسليمانياسمين20002437المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية62462.4جوالنيحسينمحمدياسمين20002438المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلوم االنسانية94594.5العويساتمحمدوليدأروى20002439المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلوم االنسانية97197.1عويساتمحمدصالحاسراء20002440المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلوم االنسانية71471.4شويكيمحمدفؤاداسراء20002441المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلوم االنسانية55155.1سرخيعبدهللاعثماناسالم20002442المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلوم االنسانية72072سراوخهحسينحسناسماء20002443المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلوم االنسانية70070عرب السواحرةمحمدعزيزاسماء20002444المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلوم االنسانية57357.3زحايكهمحمدعمراسماء20002445المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلوم االنسانية60260.2أبو عتيقحمدانابراھيم  آالء20002446المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلوم االنسانية61661.6عرارعليانسميرآالء20002447المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلوم االنسانية89589.5بشيرمحمودفوازآالء20002448المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلوم االنسانية63463.4خاليلهعليفيصلآالء20002449المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلوم االنسانية66566.5صبيحأحمدمحمدآالء20002450المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلوم االنسانية53053أبو سرحانمطرمحمدأماني20002451المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلوم االنسانية85685.6عويساتموسىوحيدأماني20002452المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلوم االنسانية70970.9عبدوحسينعرفاتأمل20002453المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس



العلوم االنسانية72872.8عويساتموسىمحمدامل20002454المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلوم االنسانية86486.4قمبرابراھيميونسانغام20002455المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلوم االنسانية88288.2مشعلابراھيمجمالانوار20002456المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلوم االنسانية77277.2عويساتموسىسعيدانوار20002457المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلوم االنسانية54154.1ھلسهحسنعطاهللايات20002458المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلوم االنسانية79979.9جعفرجميلفيصلآيات20002459المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلوم االنسانية66766.7عيادأحمدعزميايمان20002460المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلوم االنسانية74974.9عويساتعليزكيايناس20002461المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلوم االنسانية54054عويساتھاجسعليايناس20002462المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلوم االنسانية93393.3ھلسهمحمدمحمدبسمه20002466المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلوم االنسانية90290.2سرخيقاسمعبدهللابيان20002467المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلوم االنسانية72672.6ابو سرحانيوسفاحمدتسنيم20002468المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلوم االنسانية52052ساليمهمحمدايھابتماره20002471المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلوم االنسانية67167.1منصورابراھيمخالدتھاني20002472المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلوم االنسانية75575.5قمبرعبدسعيدتھاني20002473المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلوم االنسانية75475.4عويساتعبدهللاعارفتھاني20002474المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلوم االنسانية77177.1مشعلابراھيماحمدحنان20002476المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلوم االنسانية54954.9سرخيمحمدتوفيقحنين20002478المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلوم االنسانية57557.5عويساتمحمدرزقحنين20002479المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلوم االنسانية69769.7الحصينيموسىمحمدحنين20002480المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلوم االنسانية68668.6سواحرةعليناصرحنين20002481المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلوم االنسانية52752.7ديبمحمدخليلدعاء20002482المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلوم االنسانية75575.5سرخيموسىمحمددعاء20002483المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلوم االنسانية66066عويساتمصباحفوزيدينا20002487المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلوم االنسانية56056سواحرهابراھيمتوفيقرانيا20002489المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلوم االنسانية85785.7ھلسهعلييوسفروبا20002490المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلوم االنسانية67267.2عويساتحسينعليرنين20002492المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلوم االنسانية79079جعابيصعطاعليرھام20002493المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلوم االنسانية74774.7اسماعيلعطاطالبروان20002495المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلوم االنسانية64164.1قروطموسىمحمدروان20002496المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلوم االنسانية55955.9زعاترهاحمدنائلروان20002497المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس



العلوم االنسانية77177.1جعافرهمحمدھانيرونق20002499المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلوم االنسانية76676.6حجازيمحمدغازيريبال20002500المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلوم االنسانية71071ابوسرحانعطهحسينساجده20002501المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلوم االنسانية86686.6سورخيقاسممحمدسجى20002502المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلوم االنسانية94594.5جعابيصداودحسينسحر20002503المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلوم االنسانية83283.2زحايكهخضرساميسحر20002504المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلوم االنسانية80480.4عبيداتمحمودمحمدسرين20002505المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلوم االنسانية67967.9شقيراتحسينيونسسماح20002507المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلوم االنسانية67067زحايكهخضرساميسمر20002508المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلوم االنسانية79779.7محمودعودهحسنسندس20002509المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلوم االنسانية54654.6عالناسماعيلزھيرسندس20002510المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلوم االنسانية82682.6مشعلمحمدناصرسھى20002511المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلوم االنسانية79379.3عويساتمحمدرزقشروق20002512المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلوم االنسانية59459.4عويساتداودمحمدشروق20002513المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلوم االنسانية85385.3شقيراتمحمودمحمدشروق20002514المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلوم االنسانية58158.1مرزيقصالحناصرصبا20002515المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلوم االنسانية53853.8ابو سرحانعودهفوزيعبير20002517المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلوم االنسانية81181.1ھلسهاحمدعيسىعنان20002518المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلوم االنسانية79779.7جعافرهموسىحسنغدير20002520المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلوم االنسانية61361.3جعابيصعليمحمدفاتن20002521المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلوم االنسانية79179.1جعفرمحمدجعفرفاتنه20002522المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلوم االنسانية92692.6ربايعهمحمودعدنانفداء20002523المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلوم االنسانية62462.4 الليه عجاج محمدعبدالفتاحكوثر20002525المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلوم االنسانية51351.3عبيداتمحمودشوكتلبنى20002526المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلوم االنسانية62062عبيداتحسنواصفلميا20002527المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلوم االنسانية56856.8عبدوحسينعبد الرحمنلميس20002528المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلوم االنسانية71071بشيراحمدماھرماھره20002529المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلوم االنسانية58758.7عبيداتمحمدنائلمدلين20002530المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلوم االنسانية86286.2عبيداتعبداحمدمرام20002531المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلوم االنسانية83583.5شعيبات موسى محمد مرام 20002533المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلوم االنسانية66466.4عويساتموسىامينمرفت20002534المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس



العلوم االنسانية89989.9شقيراتاحمدحسنمروه20002535المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلوم االنسانية81781.7سريرزقمحمدمالك20002536المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلوم االنسانية84784.7أبو سرحانيوسفمحمدمنار20002537المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلوم االنسانية58058بشيرابراھيمخالدمنى20002538المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلوم االنسانية90790.7ابو سرحانعبدعنادمنى20002539المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلوم االنسانية53353.3مشاھرهعليھاشممھا20002540المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلوم االنسانية55255.2برادعيعباسخضرميرفت20002541المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلوم االنسانية58658.6عيادأحمدمحمودنجالء20002542المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلوم االنسانية71771.7ابو جمالمحمدمحمودندى20002545المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلوم االنسانية56356.3ھلسةيوسفوليدنورھان20002546المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلوم االنسانية79679.6جعابيصعليعزميھبا20002547المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلوم االنسانية96096جعافرهموسىابراھيمھبه20002548المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلوم االنسانية80480.4ساحوريعليعامرھبه20002549المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلوم االنسانية76476.4السرخيمحمدعبد هللاھبه20002550المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلوم االنسانية65765.7زعيترمسعودعليھديل20002551المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلوم االنسانية79579.5أبو جملمحمدساميھناء20002552المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلوم االنسانية59159.1عبيداتمحمدحسنھنادي20002553المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلوم االنسانية67767.7االعرجفھدعمرھنادي20002554المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلوم االنسانية90190.1اشقيراتمحمدخضرھند20002555المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلوم االنسانية67967.9سواحرهاسعداحمدھيام20002556المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلوم االنسانية84384.3سوريعليداودوعد20002557المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلوم االنسانية69769.7أبو سرحانيوسفمحمدوعد20002558المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلوم االنسانية54554.5عبيديهعثمانامينوفاء20002559المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلوم االنسانية94194.1جعافرهموسىعارفوفاء20002560المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلوم االنسانية54754.7حمدانحسينابراھيموالء20002561المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلوم االنسانية95995.9سرورحسينغازيوالء20002563المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلوم االنسانية52452.4أعرجعلي عمر صفاء 20002573العزيزية الشاملة للبناتالقدس
العلوم االنسانية75775.7عويضهداود  نبيه رغده 20002578العزيزية الشاملة للبناتالقدس
العلوم االنسانية66666.6 شاھين خليل  أحمد روان 20002579العزيزية الشاملة للبناتالقدس
العلوم االنسانية56156.1 أبو حويج حمزة  عز الدين مجدولين 20002580العزيزية الشاملة للبناتالقدس
العلوم االنسانية60460.4 غيث محمود  عزام منال 20002581العزيزية الشاملة للبناتالقدس



العلوم االنسانية71771.7قراعينمحمدعلياالء20002584الحياة الثانوية سلوانالقدس
العلوم االنسانية65465.4رويديخليلعمردنيا20002585الحياة الثانوية سلوانالقدس
العلوم االنسانية67667.6اعورمحمدسلمانريما20002587الحياة الثانوية سلوانالقدس
العلوم االنسانية56256.2مرارمحمدعبد الحليمياسمين20002599الحياة الثانوية سلوانالقدس
العلوم االنسانية54954.9العويسابراھيممحمدابراھيم22002702ذكور اسكندر الخوريبيت لحم
العلوم االنسانية79279.2الجعيديصالحمروانابراھيم22002703ذكور اسكندر الخوريبيت لحم
العلوم االنسانية67067عرفهاحمدمنيرابراھيم22002704ذكور اسكندر الخوريبيت لحم
العلوم االنسانية51851.8ابو طربوشمحمودحسناحمد22002707ذكور اسكندر الخوريبيت لحم
العلوم االنسانية58058ابو حميدهحامدرائداحمد22002709ذكور اسكندر الخوريبيت لحم
العلوم االنسانية77977.9االعرجمحمودزكريااحمد22002710ذكور اسكندر الخوريبيت لحم
العلوم االنسانية79079عبد ربهنمرعبد الفتاحاحمد22002711ذكور اسكندر الخوريبيت لحم
العلوم االنسانية82882.8ھماشصبحمحمداحمد22002715ذكور اسكندر الخوريبيت لحم
العلوم االنسانية61161.1ابو بسمةعليمحمداحمد22002716ذكور اسكندر الخوريبيت لحم
العلوم االنسانية62562.5الحميديسعودمحمداحمد22002717ذكور اسكندر الخوريبيت لحم
العلوم االنسانية55655.6اسماعيلاحمدمصطفىاحمد22002718ذكور اسكندر الخوريبيت لحم
العلوم االنسانية58058الخموراحمديوسفاحمد22002720ذكور اسكندر الخوريبيت لحم
العلوم االنسانية82282.2اعرجمحمديوسفاحمد22002721ذكور اسكندر الخوريبيت لحم
العلوم االنسانية73173.1علقمعبد المجيدطهادم22002722ذكور اسكندر الخوريبيت لحم
العلوم االنسانية57657.6عوض هللانمراسماعيلاسامه22002725ذكور اسكندر الخوريبيت لحم
العلوم االنسانية59459.4سباتيناسحاقرفعتاسحاق22002726ذكور اسكندر الخوريبيت لحم
العلوم االنسانية68468.4ديهعبد الفتاحھاشماسالم22002727ذكور اسكندر الخوريبيت لحم
العلوم االنسانية65265.2معاليداوداحمداسماعيل22002728ذكور اسكندر الخوريبيت لحم
العلوم االنسانية69869.8رباحعطازياداشرف22002730ذكور اسكندر الخوريبيت لحم
العلوم االنسانية54454.4شوكهالياسمحمدالطيب22002731ذكور اسكندر الخوريبيت لحم
العلوم االنسانية62162.1ابو شعيرهمحمودسعيدالمھدي22002732ذكور اسكندر الخوريبيت لحم
العلوم االنسانية65165.1سرحانعمرمروانانس22002737ذكور اسكندر الخوريبيت لحم
العلوم االنسانية68668.6المسالمةحسينعيسىانيس22002740ذكور اسكندر الخوريبيت لحم
العلوم االنسانية62862.8ابو سرحانمحمدجميلاويس22002741ذكور اسكندر الخوريبيت لحم
العلوم االنسانية71171.1حميداتاحمدمحمداياد22002742ذكور اسكندر الخوريبيت لحم
العلوم االنسانية78978.9دغامينعبد هللافضلايمن22002744ذكور اسكندر الخوريبيت لحم
العلوم االنسانية57557.5نمرمحمودخالدايھاب22002746ذكور اسكندر الخوريبيت لحم



العلوم االنسانية82882.8مزھرمحمودابراھيمباسل22002747ذكور اسكندر الخوريبيت لحم
العلوم االنسانية53253.2بشيرمحمودخالدجھاد22002749ذكور اسكندر الخوريبيت لحم
العلوم االنسانية53053فرارجهمحمدعبد الحميدجھاد22002750ذكور اسكندر الخوريبيت لحم
العلوم االنسانية51351.3كنعانمحمودمحمدحسام22002753ذكور اسكندر الخوريبيت لحم
العلوم االنسانية64464.4مكاويحسنعليحسن22002755ذكور اسكندر الخوريبيت لحم
العلوم االنسانية58358.3صراصرهعبد المجيدمحمودحمزة22002757ذكور اسكندر الخوريبيت لحم
العلوم االنسانية76576.5الفراحينمحمودرائدحمزه22002759ذكور اسكندر الخوريبيت لحم
العلوم االنسانية54254.2ابو سرورعبد الرزاقمحمدحمزه22002760ذكور اسكندر الخوريبيت لحم
العلوم االنسانية53453.4قصاصابراھيممحمدحمزه22002761ذكور اسكندر الخوريبيت لحم
العلوم االنسانية58758.7سلھبصالحمحمودحمزه22002762ذكور اسكندر الخوريبيت لحم
العلوم االنسانية57757.7ابو سرورعلياحمدخالد22002763ذكور اسكندر الخوريبيت لحم
العلوم االنسانية61761.7دعاجنهعبد العزيزيحيىخليل22002767ذكور اسكندر الخوريبيت لحم
العلوم االنسانية52752.7مناعجميلھانيرائد22002770ذكور اسكندر الخوريبيت لحم
العلوم االنسانية67167.1رمضانجادهللافايزرمزي22002772ذكور اسكندر الخوريبيت لحم
العلوم االنسانية60360.3سمارهمحمودسميرزيد22002775ذكور اسكندر الخوريبيت لحم
العلوم االنسانية67367.3ھريميسامييوسفسامي22002777ذكور اسكندر الخوريبيت لحم
العلوم االنسانية62162.1المشنيعليانمحمدشادي22002781ذكور اسكندر الخوريبيت لحم
العلوم االنسانية57757.7غنايمحسنيخليلطارق22002789ذكور اسكندر الخوريبيت لحم
العلوم االنسانية65965.9الغروزعبد الحافظحسنعبد الحافظ22002792ذكور اسكندر الخوريبيت لحم
العلوم االنسانية64664.6ابو سالماحمدخالدعبد الرحمن22002794ذكور اسكندر الخوريبيت لحم
العلوم االنسانية54654.6العزهمحمدوليدعبد الرحمن22002795ذكور اسكندر الخوريبيت لحم
العلوم االنسانية80280.2رباحعبد هللاداودعبد هللا22002797ذكور اسكندر الخوريبيت لحم
العلوم االنسانية58158.1عبد هللانعيمياسرعبد هللا22002799ذكور اسكندر الخوريبيت لحم
العلوم االنسانية55855.8عاشورنايفحازمعدي22002801ذكور اسكندر الخوريبيت لحم
العلوم االنسانية62362.3عزهمحمودمحمدعدي22002802ذكور اسكندر الخوريبيت لحم
العلوم االنسانية56456.4ادريسخليلعيادهعلي22002804ذكور اسكندر الخوريبيت لحم
العلوم االنسانية71171.1قراقععليخالدعمر22002805ذكور اسكندر الخوريبيت لحم
العلوم االنسانية59959.9الحجازيعيسىحسينعيسى22002808ذكور اسكندر الخوريبيت لحم
العلوم االنسانية61561.5ابو سرورمصطفىنورعيسى22002809ذكور اسكندر الخوريبيت لحم
العلوم االنسانية56156.1ادريسعيادهمحمدفادي22002812ذكور اسكندر الخوريبيت لحم
العلوم االنسانية50850.8سرحانصالحعمادفراس22002813ذكور اسكندر الخوريبيت لحم



العلوم االنسانية82682.6مكاويحسنمحمودفراس22002814ذكور اسكندر الخوريبيت لحم
العلوم االنسانية77577.5ھماشاحمدكمالقصي22002815ذكور اسكندر الخوريبيت لحم
العلوم االنسانية87887.8عيسىعبد هللامنيرمأمون22002819ذكور اسكندر الخوريبيت لحم
العلوم االنسانية56456.4االزرقمحمداسحقمحمد22002821ذكور اسكندر الخوريبيت لحم
العلوم االنسانية63063داودمحمداسعدمحمد22002822ذكور اسكندر الخوريبيت لحم
العلوم االنسانية60360.3زغبمحمداسماعيلمحمد22002823ذكور اسكندر الخوريبيت لحم
العلوم االنسانية63563.5احميدابراھيمجمال الدينمحمد22002826ذكور اسكندر الخوريبيت لحم
العلوم االنسانية60160.1عبيدحسنجوادمحمد22002828ذكور اسكندر الخوريبيت لحم
العلوم االنسانية55455.4المعاليربحيخالدمحمد22002832ذكور اسكندر الخوريبيت لحم
العلوم االنسانية78378.3قراقععبد هللاخليلمحمد22002833ذكور اسكندر الخوريبيت لحم
العلوم االنسانية82382.3ابو عكرنعيمرأفتمحمد22002834ذكور اسكندر الخوريبيت لحم
العلوم االنسانية52152.1قصاصمحمودسعديمحمد22002835ذكور اسكندر الخوريبيت لحم
العلوم االنسانية72572.5صومانحسنعبد الناصرمحمد22002838ذكور اسكندر الخوريبيت لحم
العلوم االنسانية60660.6االعرجخضرعطامحمد22002839ذكور اسكندر الخوريبيت لحم
العلوم االنسانية52752.7الھريميساميعمرمحمد22002840ذكور اسكندر الخوريبيت لحم
العلوم االنسانية53853.8ابو سميةعبد الرحمنعمرمحمد22002841ذكور اسكندر الخوريبيت لحم
العلوم االنسانية52652.6االطرشحسينعمرانمحمد22002842ذكور اسكندر الخوريبيت لحم
العلوم االنسانية50150.1االفنديسليمانمحمودمحمد22002846ذكور اسكندر الخوريبيت لحم
العلوم االنسانية79879.8لحامخليلنعيممحمد22002848ذكور اسكندر الخوريبيت لحم
العلوم االنسانية51951.9الصالحاتمحمداحمدمحمود22002850ذكور اسكندر الخوريبيت لحم
العلوم االنسانية50450.4بيت راشدعلياسماعيلمحمود22002851ذكور اسكندر الخوريبيت لحم
العلوم االنسانية83983.9رباحمحمودخضرمحمود22002853ذكور اسكندر الخوريبيت لحم
العلوم االنسانية68768.7سلھبعبد الرحيمعبد الناصرمحمود22002855ذكور اسكندر الخوريبيت لحم
العلوم االنسانية70170.1عوض هللاحمدعمر ايوبمراد22002859ذكور اسكندر الخوريبيت لحم
العلوم االنسانية57057ضرغامعبدهللاعيسىمراد22002860ذكور اسكندر الخوريبيت لحم
العلوم االنسانية71371.3خليلمصطفىخالدمصطفى22002862ذكور اسكندر الخوريبيت لحم
العلوم االنسانية58458.4الكسبريمصطفىماجدمصطفى22002863ذكور اسكندر الخوريبيت لحم
العلوم االنسانية54254.2المصريموسىابراھيممعاذ22002864ذكور اسكندر الخوريبيت لحم
العلوم االنسانية52252.2شاويشذيبمحمدمعاذ22002867ذكور اسكندر الخوريبيت لحم
العلوم االنسانية50350.3دار المصريمحمدنعيممعاذ22002868ذكور اسكندر الخوريبيت لحم
العلوم االنسانية69269.2معالمحمدخالدمعتصم22002870ذكور اسكندر الخوريبيت لحم



العلوم االنسانية60260.2الخموراحمدموسىمھند22002874ذكور اسكندر الخوريبيت لحم
العلوم االنسانية55255.2ابو عياشموسىمحمودموسى22002877ذكور اسكندر الخوريبيت لحم
العلوم االنسانية61161.1العزهاحمدعفيفناجي22002878ذكور اسكندر الخوريبيت لحم
العلوم االنسانية60860.8راضيرضوانياسينھيثم22002882ذكور اسكندر الخوريبيت لحم
العلوم االنسانية55855.8عيسىعبد هللاربحيوجدي22002883ذكور اسكندر الخوريبيت لحم
العلوم االنسانية92092ابو غوشموسىاسعدوليد22002885ذكور اسكندر الخوريبيت لحم
العلوم االنسانية63763.7الجعفريعبد هللاشحادةوليد22002886ذكور اسكندر الخوريبيت لحم
العلوم االنسانية58958.9ابراھيمخليلجماليزن22002887ذكور اسكندر الخوريبيت لحم
العلوم االنسانية60360.3جعفريمحمدخالديزن22002888ذكور اسكندر الخوريبيت لحم
العلوم االنسانية63063رمضانحسينعدنانيزن22002889ذكور اسكندر الخوريبيت لحم
العلوم االنسانية76076اعرجيوسفمحمديوسف22002891ذكور اسكندر الخوريبيت لحم
العلوم االنسانية53853.8 العبدفضلمحمداحمد22002893ذكور بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية51951.9ابو غنيهحمدانھانياحمد22002894ذكور بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية62969.9عوادفؤادعوادادوارد22002895ذكور بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية61961.9دار جبرابراھيمعيسىاسامه22002896ذكور بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية52252.2المشنيحامدباسمامير22002901ذكور بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية85685.6جبرانفارسجمالامير22002902ذكور بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية52852.8ابو محيميدمحيميدحسنامير22002903ذكور بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية59959.9عوضأحمدعليانس22002904ذكور بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية73973.9ابو لبنمحمدصادقانيس22002905ذكور بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية71871.8صالحاتصالحخالدبدر22002906ذكور بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية73573.5ابو عبيدنمرأحمدبالل22002908ذكور بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية52452.4خليفزايدصبريبالل22002909ذكور بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية46852اليتيمتوفيقحفيظتوفيق22002911ذكور بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية52658.4مراشدهفرحيعقوبجوني22002912ذكور بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية51351.3الشومليحسينيوسفحسين22002913ذكور بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية74474.4الصالحاتموسىجھادحمدي22002914ذكور بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية53253.2العبدفضلحسنحمدي22002915ذكور بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية57057جبرانحسنعمرحمدي22002916ذكور بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية72372.3التعمريشحادةمحمدحمدي22002917ذكور بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية87287.2البراقعهمحمدرائدحمزة22002918ذكور بيت ساحور الثانويةبيت لحم



العلوم االنسانية51151.1تعامرهعبدعبد الحكيمحمزه22002919ذكور بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية77777.7اللحامرشديمحمدحمزه22002920ذكور بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية51751.7الحمريخالدوليدخالد22002921ذكور بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية81090عوادفرحنيقوالخضر22002922ذكور بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية71071كنعانخليلعزاتخليل22002923ذكور بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية48954.3قطاننخلهتوفيقسامر22002925ذكور بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية57757.7يونسساميرشيدسامي22002927ذكور بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية71871.8نجمابراھيمخليلسائد22002930ذكور بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية53053جبرانحسنسميحصدام22002932ذكور بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية56456.4الردايدهداودمحمدضرار22002933ذكور بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية66966.9جواريشمحمدصالحطارق22002934ذكور بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية63663.6معاليطهمؤيدطه22002935ذكور بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية75075شخطورعبدهللاخضرعبد الرحيم22002936ذكور بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية81281.2عشيرهأحمدنايفعبد الكريم22002937ذكور بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية54454.4تعامرهمحمدعاطفعدي22002938ذكور بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية68568.5شعالنكاملمسلمعز الدين22002939ذكور بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية69769.7الصافيعليساميعلي22002940ذكور بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية83483.4ابو جودةعليوليدعلي22002941ذكور بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية57657.6شعيباتفھدمحمدعمر22002944ذكور بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية52258خيرعبدرفيقعيسى22002945ذكور بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية58858.8العبياتمحمدسالمعيسى22002946ذكور بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية48153.4بنورهعيسىفرحعيسى22002947ذكور بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية60060المناصرةحمدهللامحمدعيسى22002948ذكور بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية53653.6شعيباتعيسىمروانعيسى22002949ذكور بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية68568.5خليفوديععونيليث22002953ذكور بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية57757.7كاملحسنھشاممالك22002954ذكور بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية62362.3قنيصابراھيماحمدمجد22002955ذكور بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية69069العبياتمحمدطالبمحمد22002959ذكور بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية52552.5شعيباتفھدممدوحمحمد22002960ذكور بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية67067سالممحمودمنذرمحمد22002961ذكور بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية68668.6نجميوسفنادرمحمد22002962ذكور بيت ساحور الثانويةبيت لحم



العلوم االنسانية66566.5الصالحاتأحمدھانيمحمد22002963ذكور بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية68268.2قرنهمحمدأحمدمحمود22002964ذكور بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية70370.3بلبولخليلأحمدمحمود22002965ذكور بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية61061جواريشمحمدصالحمحمود22002966ذكور بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية57557.5عالء الدينموسىنائلمصطفى22002968ذكور بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية71371.3سلھبعبد الغنيعبد الحليممعاذ22002970ذكور بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية67967.9الحنشخميسابراھيممعتصم با22002972ذكور بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية59959.9العبياتكاملجمالمھند22002973ذكور بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية69569.5عبياتموسىفؤادموسى22002974ذكور بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية67567.5العبياتمحمدابراھيمياسين22002978ذكور بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية59259.2ابو سالمهرضاعبد السالميزن22002979ذكور بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية49655.1الزغبييوسفادوارديوسف22002981ذكور بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية53353.3الحسنيةابراھيمباللابراھيم22002982ذكور الخلفاء الراشدين الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية53753.7الحسنيةابراھيممحمداحمد22002989ذكور الخلفاء الراشدين الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية72972.9الشوابكةعرارخالداكرم22002993ذكور الخلفاء الراشدين الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية64764.7مسالمةبدويسميرالمعتز با22002994ذكور الخلفاء الراشدين الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية52152.1الدبسحمديغسانايھاب22003000ذكور الخلفاء الراشدين الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية64564.5الزغاريموسىمھنافادي22003012ذكور الخلفاء الراشدين الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية54554.5كنعانحسنصالحمحمد22003020ذكور الخلفاء الراشدين الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية64564.5فقيسسعادةمصطفىمحمد22003021ذكور الخلفاء الراشدين الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية50950.9ابوغنيةمصطفىتيسيرمنذر22003026ذكور الخلفاء الراشدين الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية57557.5الزغاريموسىمحمودموسى22003028ذكور الخلفاء الراشدين الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية63663.6شخطورموسىراجينزار22003030ذكور الخلفاء الراشدين الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية60360.3عيسىمحمدسعيداحمد22003039ذكور الخضر الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية70970.9عيسىمحموداسماعيلحمزه22003052ذكور الخضر الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية54254.2صبيحبدرياسرعلي22003064ذكور الخضر الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية58958.9دار عيسىداودمحمدعمار22003067ذكور الخضر الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية51551.5صبحاسماعيلعادلمحمد22003074ذكور الخضر الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية53553.5صالحمحمودرزقمحمود22003080ذكور الخضر الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية52152.1صبيحعثمانمحمدمعتز22003088ذكور الخضر الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية55055صالحمحمدبساممعتصم22003089ذكور الخضر الثانويةبيت لحم



العلوم االنسانية67067عيسىمنصورخالدمنصور22003092ذكور الخضر الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية91291.2عيسىمحمودعبد الحليمھاشم22003094ذكور الخضر الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية51451.4الحمامرهابراھيمخالدابراھيم22003099ذكور حوسان الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية52652.6شوشهمحمدمحموداحمد22003102ذكور حوسان الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية55955.9الزعولمحمدمصطفىاحمد22003103ذكور حوسان الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية52252.2حمامرهعبد الكريممحمدصفوان22003112ذكور حوسان الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية62562.5حمامرهمحمدعيسىمحمد22003126ذكور حوسان الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية55455.4حمامرهعبدالفتاحعمادمخلص22003131ذكور حوسان الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية66566.5الشوشهعبد الھاديمنيرمصطفى22003132ذكور حوسان الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية60060حمامرهمحمدقاسممھند22003133ذكور حوسان الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية77277.2مناصرهمحمودباسمعصام22003138وادي فوكين الثانوية المختلطةبيت لحم
العلوم االنسانية66266.2الحروبعيسىياسرمحمد22003139وادي فوكين الثانوية المختلطةبيت لحم
العلوم االنسانية65465.4الحروبمصطفىمحمدمعاذ22003140وادي فوكين الثانوية المختلطةبيت لحم
العلوم االنسانية60960.9شكارنهعبد الرحمنخليلابراھيم22003142ذكور نحالين الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية54554.5نجاجرهعبد الرحمنماجدابراھيم22003143ذكور نحالين الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية62462.4شكارنهأحمدمحمدابراھيم22003144ذكور نحالين الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية55655.6فنونأحمدعبد الباسطاحمد22003146ذكور نحالين الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية65065ابو نصارحسنأحمدانس22003148ذكور نحالين الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية61161.1غياظهأحمدعبد هللاحمدي22003156ذكور نحالين الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية54354.3فنونخليلمحمودحمدي22003157ذكور نحالين الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية61161.1ابو فنونخالدمحمدراغب22003158ذكور نحالين الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية65365.3زيدانمحمدجمالسامح22003160ذكور نحالين الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية57857.8نجاجرهمحمدأحمدسامر22003161ذكور نحالين الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية50650.6نجاجرهعبد الرحمن امجدعبد الرحمن22003164ذكور نحالين الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية63463.4الشكارنهأحمدشعبانعبد القادر22003165ذكور نحالين الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية83483.4ابو غياظهعبد المجيدجمالعبد هللا22003167ذكور نحالين الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية59959.9شكارنهمحمدإبراھيمعلي22003168ذكور نحالين الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية61761.7شكارنهعبد الرحمنخليلمحمد22003176ذكور نحالين الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية58958.9نجاجرةمحمودعبد الرحمنمحمد22003178ذكور نحالين الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية64464.4شكارنهمحمدمحمودمحمد22003180ذكور نحالين الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية55555.5عياظهحسنموسىمحمد22003182ذكور نحالين الثانويةبيت لحم



العلوم االنسانية75875.8شكارنهمحمدنعيممحمد22003183ذكور نحالين الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية59659.6غياضةمحمودإبراھيممحمود22003184ذكور نحالين الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية66366.3شكارنهبدرأحمدمحمود22003185ذكور نحالين الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية73773.7ابو غياضةموسىأحمدمحمود22003186ذكور نحالين الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية55455.4حمدانعليمحمديزيد22003195ذكور نحالين الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية57957.9شكارنهمحمدجماليوسف22003196ذكور نحالين الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية60760.7قطوشمحمدجھاداحمد22003197ذكور بتير الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية59359.3عدويخليلمحموداحمد22003198ذكور بتير الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية54454.4عبد اللطيفأحمدناصراحمد22003200ذكور بتير الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية71671.6نجارحسننزيهحسن22003203ذكور بتير الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية82582.5عبد اللطيفحسينزيادحسين22003204ذكور بتير الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية52052قطوشعطاهللارائدفادي22003207ذكور بتير الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية67767.7عوينهخليلرائدفارس22003208ذكور بتير الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية60160.1ابونعمهابراھيمعبد الفتاحمثنى22003210ذكور بتير الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية52252.2بدرمصطفىاكرممحمد22003213ذكور بتير الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية70470.4قطوشحسنھانيمحمد22003218ذكور بتير الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية55155.1عايشعيسىجميلاحمد22003224ذكور ارطاس الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية58658.6دعامسةعليمحمدمازن22003238ذكور ارطاس الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية64964.9شاھينعبدهللاعمادمحمود22003243ذكور ارطاس الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية80980.9حسين عيدابراھيمماھرابراھيم22003248ذكور جورة الشمعة الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية59459.4طقاطقهجبرابراھيماحمد22003249ذكور جورة الشمعة الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية73373.3حسن عيدراجحرزقاحمد22003250ذكور جورة الشمعة الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية76376.3حسن عيدراجحعدناناحمد22003251ذكور جورة الشمعة الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية67867.8عبدالجميلأحمدمحمداحمد22003252ذكور جورة الشمعة الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية55855.8صالحصالحأحمدامين22003253ذكور جورة الشمعة الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية65165.1حسن عيدراجحعمادعاھد22003255ذكور جورة الشمعة الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية57757.7طقاطقهحسينجمالعالء22003257ذكور جورة الشمعة الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية71471.4عيسىعبد هللاخليلمحمد22003258ذكور جورة الشمعة الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية65665.6حسن عيدراجحرزقمحمد22003259ذكور جورة الشمعة الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية66766.7فواغرةمحمودحسنمراد22003262ذكور جورة الشمعة الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية54154.1حسين عيدعليامينوليد22003266ذكور جورة الشمعة الثانويةبيت لحم



العلوم االنسانية60660.6طقاطقهعليخضريوسف22003267ذكور جورة الشمعة الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية64664.6ثوابتهمحمدسميحابراھيم22003268مراح رباح الثانوية المختلطةبيت لحم
العلوم االنسانية58058نعمانقاسممحمودثابت22003269مراح رباح الثانوية المختلطةبيت لحم
العلوم االنسانية86186.1الشيخابراھيمأحمدخليل22003271مراح رباح الثانوية المختلطةبيت لحم
العلوم االنسانية80380.3الشيخموسىمحمدطارق22003273مراح رباح الثانوية المختلطةبيت لحم
العلوم االنسانية66266.2الشيخقاسممحمدعز الدين22003274مراح رباح الثانوية المختلطةبيت لحم
العلوم االنسانية64764.7الشيخعليصالحمالك22003275مراح رباح الثانوية المختلطةبيت لحم
العلوم االنسانية71871.8الشيخموسىأحمدمحمد22003276مراح رباح الثانوية المختلطةبيت لحم
العلوم االنسانية57057ابو عاھورمحمودخضرحمزة22003278واد رحال الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية78878.8خالويمصطفىمحمودمحي الدين22003286واد رحال الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية59759.7الديريهمحمدجميلاحمد22003289ذكور بيت فجار الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية52452.4ثوابتهاحمدحاتماحمد22003290ذكور بيت فجار الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية64764.7الطقاطقهفايزمحمدسالمه22003303ذكور بيت فجار الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية88988.9القواسمهذيبحمدعادل22003304ذكور بيت فجار الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية69769.7طقاطقهعايدعبد العزيزعايد22003306ذكور بيت فجار الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية58758.7طقاطقهاحمدماھرعدي22003308ذكور بيت فجار الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية74674.6الديريهخليلجھادعطيه22003309ذكور بيت فجار الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية50050ديريةعوادمحمودعواد22003315ذكور بيت فجار الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية57157.1الجنازرةعيسىنوفانعيسى22003317ذكور بيت فجار الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية89789.7طقاطقهاسماعيلمحمودمحمد22003327ذكور بيت فجار الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية72872.8الديريهمحمودفرحانمحمود22003331ذكور بيت فجار الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية66066ديريهيوسفنبيلمعتز22003337ذكور بيت فجار الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية56756.7طقاطقهمحمداحمدمھند22003341ذكور بيت فجار الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية54454.4الحاليقهمحمدتيسيريزن22003345ذكور بيت فجار الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية78078زواھرهمحموداحمدابراھيم22003346الزواھرة الثانوية المختلطةبيت لحم
العلوم االنسانية65665.6ابريجيهاحمدناصرابراھيم22003347الزواھرة الثانوية المختلطةبيت لحم
العلوم االنسانية57957.9بريجيهمحمودحسناحمد22003348الزواھرة الثانوية المختلطةبيت لحم
العلوم االنسانية78478.4الحجاجسالمعبداحمد22003349الزواھرة الثانوية المختلطةبيت لحم
العلوم االنسانية59159.1زواھرهمحمدعلياحمد22003350الزواھرة الثانوية المختلطةبيت لحم
العلوم االنسانية55555.5زواھرهحسنمحمداحمد22003351الزواھرة الثانوية المختلطةبيت لحم
العلوم االنسانية65065الزواھرهحسنمحموداحمد22003352الزواھرة الثانوية المختلطةبيت لحم



العلوم االنسانية74974.9حجاجعبد هللاياسيناحمد22003353الزواھرة الثانوية المختلطةبيت لحم
العلوم االنسانية63763.7زواھرهمحمودمحمدصالح22003356الزواھرة الثانوية المختلطةبيت لحم
العلوم االنسانية58358.3بريجيهعودهمحمدعوده22003360الزواھرة الثانوية المختلطةبيت لحم
العلوم االنسانية64164.1طقاطقه محمودمحمدأحمد22003364مراح معال الثانوية المختلطةبيت لحم
العلوم االنسانية57357.3ابو شقرهمحمدربحيمراد22003368مراح معال الثانوية المختلطةبيت لحم
العلوم االنسانية52452.4ردايده مطرأحمدابراھيم22003370ذكور العبيدية الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية59059العصامحموداسماعيلاحمد22003371ذكور العبيدية الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية64464.4عساسوهعيسىحسيناسماعيل22003375ذكور العبيدية الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية60860.8أبو سرحانمحمد جميلانس22003377ذكور العبيدية الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية67767.7العبيديةحسنخالدجھاد22003385ذكور العبيدية الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية53853.8الردايدهعبدهللا حسينجواد22003386ذكور العبيدية الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية50850.8حسينمحمودصالححمزة22003388ذكور العبيدية الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية50250.2أبو سرحانمحمدكريمخالد22003389ذكور العبيدية الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية64564.5العبيديةحسنأحمدرأفت22003391ذكور العبيدية الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية52452.4ابوسرحانعيدعليركان22003393ذكور العبيدية الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية73273.2أبو سرحانعادلزھيرسامر22003394ذكور العبيدية الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية60860.8العوضمحمدابراھيمضياء الدين22003396ذكور العبيدية الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية68968.9ربايعةمحمديوسفعبدهللا22003399ذكور العبيدية الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية62462.4أبو سرحانموسىجميلعالء الدين22003404ذكور العبيدية الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية59859.8مصبحصالحأحمدعماد الدين22003408ذكور العبيدية الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية56456.4حساسنهمحمودنضالقصي22003413ذكور العبيدية الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية63763.7صافيمحمداسماعيلمجاھد22003415ذكور العبيدية الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية56756.7العصامحمودمحمدمجاھد22003416ذكور العبيدية الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية53353.3ردايدهداودأحمدمحمد22003418ذكور العبيدية الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية57857.8أحمد األقرعدرويشداودمحمد درويش22003420ذكور العبيدية الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية58058عيادموسىابراھيممحمود22003421ذكور العبيدية الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية59159.1أبو سرحانعلي ھانيمحي الدين22003423ذكور العبيدية الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية57257.2 أبو سرحانعايد عاطفمھند22003429ذكور العبيدية الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية57857.8العصااحمدفخريمؤمن22003432ذكور العبيدية الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية59659.6حساسنهمحمد خالدنضال22003433ذكور العبيدية الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية72472.4العصامحمدأحمدوجدي22003434ذكور العبيدية الثانويةبيت لحم



العلوم االنسانية77077حساسنهحسينفايزوسام22003435ذكور العبيدية الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية58658.6العصاأحمدمحمودوليد22003437ذكور العبيدية الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية64764.7العصاعبدهللاسماعيليحيى22003438ذكور العبيدية الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية69269.2حساسنهمحمدموسىيزيد22003439ذكور العبيدية الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية70270.2سليمانموسىحسناحمد22003441ذكور تقوع الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية56756.7الصباحأحمدخالداحمد22003443ذكور تقوع الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية59459.4سليمانزعلسليمانانس22003448ذكور تقوع الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية66866.8عبد هللادخل هللاأحمدايوب22003451ذكور تقوع الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية68568.5صباححسينمحمودبكر22003452ذكور تقوع الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية84884.8ابو مفرحخليلسالمحسام22003453ذكور تقوع الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية65565.5حجاحجهعيدنعيمخالد22003455ذكور تقوع الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية77677.6شاعرحسينعيسىرؤوف22003457ذكور تقوع الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية82982.9العبياتعبدمحمودشادي22003459ذكور تقوع الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية61861.8العمورسليمانمحمودصالح22003461ذكور تقوع الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية60760.7الحميدهابراھيمخليلعدي22003464ذكور تقوع الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية59759.7محمدعليھاشمفادي22003471ذكور تقوع الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية70670.6جبريلزعلفھدفخري22003472ذكور تقوع الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية65965.9الحميدهابراھيمأحمدلؤي22003473ذكور تقوع الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية60960.9جبرينمحمدابراھيممحمد22003476ذكور تقوع الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية78678.6ابو مفرحعليساميمحمد22003478ذكور تقوع الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية86686.6زواھرهعبد الرحمن سميحمحمد22003479ذكور تقوع الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية75075العمورمحمدسميرمحمد22003480ذكور تقوع الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية66666.6تعامرهمحمدطالبمحمد22003481ذكور تقوع الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية74074العساكرهداودطاھرمحمد22003483ذكور تقوع الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية53653.6سليمانمحمدعدنانمحمد22003484ذكور تقوع الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية53153.1حجاحجهخلفعليمحمد22003486ذكور تقوع الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية58458.4نواورهعبدمفلحمحمد22003487ذكور تقوع الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية71871.8مفرحمحموديوسفمحمد22003488ذكور تقوع الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية70870.8العمورمحمودسميحمعتز22003491ذكور تقوع الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية65465.4الشاعرمحمدعدنانمھدي22003492ذكور تقوع الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية67667.6البدنعايشراتبمھند22003493ذكور تقوع الثانويةبيت لحم



العلوم االنسانية77777.7الشاعرخلفيوسفھيثم22003495ذكور تقوع الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية63663.6الشاعرأحمدداودوائل22003496ذكور تقوع الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية79979.9فروخعادلعيسىنادر22003501المنيا الثانوية المختلطةبيت لحم
العلوم االنسانية58158.1ذويبابراھيمعليابراھيم22003503ذكور محمد سالم الذويب الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية62062ابوعمريهأحمدمحمدأحمد22003510ذكور محمد سالم الذويب الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية76276.2القرنهمحمديوسفأحمد22003515ذكور محمد سالم الذويب الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية73673.6ابوعمريهمحمدعيسىادم22003516ذكور محمد سالم الذويب الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية60360.3الساحوريمحمدمحمودأيمن22003518ذكور محمد سالم الذويب الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية54854.8محسنحسنعمربدر22003519ذكور محمد سالم الذويب الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية75775.7محسنرشيدأحمدحسن22003521ذكور محمد سالم الذويب الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية68468.4بليبلمحمدجمالخليفه22003523ذكور محمد سالم الذويب الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية75975.9حمدانخليلمحمدعبدهللا22003527ذكور محمد سالم الذويب الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية73573.5الوحشأحمدابراھيمعالء22003529ذكور محمد سالم الذويب الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية62062حسينأحمدمحمدعلي22003530ذكور محمد سالم الذويب الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية74874.8جمعةأحمدمحمدعمر22003531ذكور محمد سالم الذويب الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية51951.9الوحشعيسىمحمدعيسى22003532ذكور محمد سالم الذويب الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية67467.4بطاحأحمدداودفادي22003533ذكور محمد سالم الذويب الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية64264.2ابومحميدأحمدجمالليث22003535ذكور محمد سالم الذويب الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية78178.1زواھرهصالحساميماجد22003537ذكور محمد سالم الذويب الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية73073ابوعمريهمحمودمحمدمامون22003538ذكور محمد سالم الذويب الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية60960.9الوحشحسينخالدمجدي22003539ذكور محمد سالم الذويب الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية53153.1الوحشأحمدعليمحمد22003540ذكور محمد سالم الذويب الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية61361.3ذويبأحمديوسفمحمد22003542ذكور محمد سالم الذويب الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية81981.9البوعيسىيوسفھمام22003546ذكور محمد سالم الذويب الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية84984.9بجاليخلفطهوجدي22003548ذكور محمد سالم الذويب الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية62962.9حمادابراھيمباسماحمد22003549الشواورة الثانوية المختلطةبيت لحم
العلوم االنسانية62862.8سالممحمودخالداحمد22003550الشواورة الثانوية المختلطةبيت لحم
العلوم االنسانية77477.4خليلأحمدعمادحاتم22003552الشواورة الثانوية المختلطةبيت لحم
العلوم االنسانية63263.2درعاويعبدهللاأحمدحمدي22003553الشواورة الثانوية المختلطةبيت لحم
العلوم االنسانية70670.6درعاويخليلسالمخليل22003554الشواورة الثانوية المختلطةبيت لحم
العلوم االنسانية81481.4دارعاويأحمدمحمودرائد22003555الشواورة الثانوية المختلطةبيت لحم



العلوم االنسانية71271.2سالمداودسميحرشاد22003556الشواورة الثانوية المختلطةبيت لحم
العلوم االنسانية74474.4مطلوبطلبأحمدسامح22003557الشواورة الثانوية المختلطةبيت لحم
العلوم االنسانية80480.4سالمعبدمحمودعبد22003558الشواورة الثانوية المختلطةبيت لحم
العلوم االنسانية76476.4الدرعاويمحمدابراھيمعالء22003559الشواورة الثانوية المختلطةبيت لحم
العلوم االنسانية57357.3درعاويابراھيممحمدعالء22003560الشواورة الثانوية المختلطةبيت لحم
العلوم االنسانية74674.6عبدهللامحمودخالدعنان22003561الشواورة الثانوية المختلطةبيت لحم
العلوم االنسانية56756.7الذويبأحمدمحمودمجاھد22003562الشواورة الثانوية المختلطةبيت لحم
العلوم االنسانية53353.3حمدانمحمدجمالمحمد22003563الشواورة الثانوية المختلطةبيت لحم
العلوم االنسانية57157.1سالممحمدعيسىمحمد22003565الشواورة الثانوية المختلطةبيت لحم
العلوم االنسانية59159.1درعاويمحمدقدرمحمود22003566الشواورة الثانوية المختلطةبيت لحم
العلوم االنسانية63363.3حمادابراھيمجمالمراد22003567الشواورة الثانوية المختلطةبيت لحم
العلوم االنسانية83883.8شواورهمحمدسميحنور الدين22003568الشواورة الثانوية المختلطةبيت لحم
العلوم االنسانية64564.5الخطيبعبدهللابراھيموسام22003570الشواورة الثانوية المختلطةبيت لحم
العلوم االنسانية73073درعاويمحمودخالدوسام22003571الشواورة الثانوية المختلطةبيت لحم
العلوم االنسانية62262.2العصاأحمدسعيدانس22003572ذكور دار صالح الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية82482.4صالحعلينايفجعفر22003573ذكور دار صالح الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية61361.3صالحعوض   محمودجواد22003574ذكور دار صالح الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية74374.3صالحاحمدمحمدخالد22003575ذكور دار صالح الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية82482.4العصاعليمحمدرؤوف22003576ذكور دار صالح الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية76476.4اعميهمحمدعبدزياد22003577ذكور دار صالح الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية51351.3شواورهاحمدناصرسند22003578ذكور دار صالح الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية69469.4حمدانابراھيممحمدصابر22003579ذكور دار صالح الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية83883.8شواورهمحمدموسىصابر22003580ذكور دار صالح الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية65965.9اعميهمحمودأحمدعدي22003581ذكور دار صالح الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية61661.6صالحعليعمرعالء22003582ذكور دار صالح الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية59159.1صالحعليخالدعلي22003583ذكور دار صالح الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية57057صافييوسفخالدعلي22003584ذكور دار صالح الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية78578.5صالحسالممحمدعمر22003585ذكور دار صالح الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية61261.2عميهأحمدمحمدفضل22003586ذكور دار صالح الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية52952.9ربايعهمحموديحيىلؤي22003587ذكور دار صالح الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية59459.4حميدانطالبسلمانمحمد22003589ذكور دار صالح الثانويةبيت لحم



العلوم االنسانية87087صالحمحموديوسفمحمد22003590ذكور دار صالح الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية53153.1دار ابو عليمحمدعامرمحمود22003591ذكور دار صالح الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية68668.6صالححمدانسالممصعب22003592ذكور دار صالح الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية54754.7الردايدهحسنمحمدمصعب22003593ذكور دار صالح الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية67967.9العساكرةرجافايقاحمد22003595ذكور الزير الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية86686.6ابو محمودجدالمحمداحمد22003596ذكور الزير الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية66966.9عليعلينعماناحمد22003598ذكور الزير الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية60660.6عليخلفمحمدبدر22003599ذكور الزير الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية67767.7عساكرهعوضحسنبالل22003600ذكور الزير الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية81381.3الزيرخليليوسفبالل22003601ذكور الزير الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية54854.8تنوحابراھيمعليحسين22003602ذكور الزير الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية67667.6عليموسىناجيحمدي22003603ذكور الزير الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية60160.1محمدمحمدأحمدخالد22003605ذكور الزير الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية58958.9عساكرهخلفسميحرأفت22003606ذكور الزير الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية67267.2عساكرهمحمودطالبربيع22003607ذكور الزير الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية66366.3صالحاتسالمنايفرعد22003608ذكور الزير الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية53053ابو محيميدابراھيمھاشمسليمان22003609ذكور الزير الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية57757.7عليخليلعادلسيف22003610ذكور الزير الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية63663.6سالمةعايشناصرطارق22003611ذكور الزير الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية53053الدخل هللاعبد النبيناصرعبد هللا22003612ذكور الزير الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية63463.4العساكرهعوضمحمودعوض22003613ذكور الزير الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية56356.3سالمهعايشنعمانمجدي22003614ذكور الزير الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية64064حسن كاملمحمدطالبمحمد22003616ذكور الزير الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية56656.6عساكرهمحمدعدنانمحمد22003617ذكور الزير الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية68568.5الحجاحجهسالمعزيزمحمد22003618ذكور الزير الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية63463.4الحجاحجهسالمفايزمحمد22003619ذكور الزير الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية56156.1صالحاتأحمدكاملمحمد22003621ذكور الزير الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية52852.8الصالحاتمحمدماھرمحمد22003622ذكور الزير الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية63863.8اعروجمحمدطالبمحمود22003624ذكور الزير الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية58958.9صالحاتمحمدعادلمحمود22003625ذكور الزير الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية64564.5العساكرهعوضمحمدمراد22003626ذكور الزير الثانويةبيت لحم



العلوم االنسانية56156.1العروجعبد القادرتيسيرمصعب22003627ذكور الزير الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية75875.8عليموسىمحمدمھدي22003628ذكور الزير الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية80880.8الجواريشمحمودموسىمھند22003629ذكور الزير الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية55755.7سعيدطالبوجيهناصر22003630ذكور الزير الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية86986.9عساكرهعلييوسفياسر22003631ذكور الزير الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية60960.9صالحاتسالمةخضرابراھيم22003632ابو نجيم الثانوية المختلطةبيت لحم
العلوم االنسانية53553.5محاميدعليابراھيمامجد22003633ابو نجيم الثانوية المختلطةبيت لحم
العلوم االنسانية71971.9صالحاتمحمدسالمزياد22003634ابو نجيم الثانوية المختلطةبيت لحم
العلوم االنسانية59459.4عويضةسالمرجاعبد العزيز22003635ابو نجيم الثانوية المختلطةبيت لحم
العلوم االنسانية72972.9صالحاتاحمدصابرمصطفى22003636ابو نجيم الثانوية المختلطةبيت لحم
العلوم االنسانية52652.6العويسابراھيمخالدابراھيم22003638ذكور العبيات الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية71771.7العبياتعوضمحموداحمد22003640ذكور العبيات الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية60960.9العبياتعايشاحمدادريس22003642ذكور العبيات الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية74574.5شعالنسالمةاسماعيلاسامة22003643ذكور العبيات الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية53753.7ريانخلفأحمدحمزة22003644ذكور العبيات الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية60960.9صبحعودةعيسىحمزة22003645ذكور العبيات الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية56856.8العبياتعايشمحمدعايش22003647ذكور العبيات الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية58758.7جبرانأحمدعيسىعبد هللا22003648ذكور العبيات الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية55855.8العبياتعودةمحمدعودة22003651ذكور العبيات الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية68968.9العبياتعبدوليدليث22003652ذكور العبيات الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية75975.9عويضه صبحموسىيوسفمالك22003653ذكور العبيات الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية72372.3القرنةمحمودباسممحمد22003654ذكور العبيات الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية52552.5جبرانأحمديوسفمروان22003657ذكور العبيات الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية61961.9القرنةمحمودجمالمصعب22003658ذكور العبيات الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية56956.9إعبياتمحمدعمرمھدي22003660ذكور العبيات الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية56656.6الھريمييوسفمحمديوسف22003662ذكور العبيات الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية63963.9الرشايدهمحسنسليمانسامر22003664الرشايدة الثانوية المختلطةبيت لحم
العلوم االنسانية53853.8عراعرهسليمانعايدعلي22003666الرشايدة الثانوية المختلطةبيت لحم
العلوم االنسانية68768.7العراعرهموسىعيدمحمد22003667الرشايدة الثانوية المختلطةبيت لحم
العلوم االنسانية63363.3العراعرهموسىداودھاشم22003668الرشايدة الثانوية المختلطةبيت لحم
العلوم االنسانية69269.2عبياتحسنعيسىابراھيم22003669المنشية الثانوية المختلطةبيت لحم



العلوم االنسانية63963.9السعيدعليموسىاحمد22003670المنشية الثانوية المختلطةبيت لحم
العلوم االنسانية70770.7صالحاتحسيننعيمضياء22003674المنشية الثانوية المختلطةبيت لحم
العلوم االنسانية64664.6عبياتحسنمحمودعدي22003675المنشية الثانوية المختلطةبيت لحم
العلوم االنسانية57263.6مرادانطونجورجافرام22003677ثانوية تراسنطةبيت لحم
العلوم االنسانية52057.8غطاسالياسجريسالياس22003678ثانوية تراسنطةبيت لحم
العلوم االنسانية51557.2حنضلابراھيمتوفيقانطون22003679ثانوية تراسنطةبيت لحم
العلوم االنسانية73873.8منصورطاھرخليلاياد22003680ثانوية تراسنطةبيت لحم
العلوم االنسانية70678.4نصارالياسسميرايليا22003681ثانوية تراسنطةبيت لحم
العلوم االنسانية64771.9البندكجورجصالحجريس22003682ثانوية تراسنطةبيت لحم
العلوم االنسانية62569.4سفرعيسىعبداالحدجيمس22003683ثانوية تراسنطةبيت لحم
العلوم االنسانية55661.8صباتانطونميشيلرامي22003684ثانوية تراسنطةبيت لحم
العلوم االنسانية52258حنضلعيسىسميرسري22003685ثانوية تراسنطةبيت لحم
العلوم االنسانية69777.4صاباتسليماننصريسليمان22003686ثانوية تراسنطةبيت لحم
العلوم االنسانية75383.7فريجنصرياسكندرشادي22003687ثانوية تراسنطةبيت لحم
العلوم االنسانية77886.4يونسانطونخضرطوني22003688ثانوية تراسنطةبيت لحم
العلوم االنسانية73781.9حزبونعبودانطونعيسى22003689ثانوية تراسنطةبيت لحم
العلوم االنسانية62869.8منصورخضرجونيفادي22003690ثانوية تراسنطةبيت لحم
العلوم االنسانية63070فاخوريمحمدفؤادنادر22003691ثانوية تراسنطةبيت لحم
العلوم االنسانية87296.9الماابراھيممنيرنادر22003692ثانوية تراسنطةبيت لحم
العلوم االنسانية62669.6الجملجريسسميريعقوب22003693ثانوية تراسنطةبيت لحم
العلوم االنسانية70278شمعونيوسفجورجيوسف22003694ثانوية تراسنطةبيت لحم
العلوم االنسانية80880.8القصاصابراھيمجميلابراھيم22003695الفرير الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية74474.4عليانعليانمحمدابراھيم22003696الفرير الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية70970.9الزبيديعبد اللطيفعدناناوس22003697الفرير الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية71171.1صالحعودةمحمدتامر22003699الفرير الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية52658.4العليحناجبرائيلحنا22003700الفرير الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية53559.4جعارلويسريمونروجيه22003701الفرير الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية83683.6صراصرهعبد المجيدأحمدعلي22003702الفرير الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية62562.5الجوالنياسماعيلالياسفادي22003703الفرير الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية74974.9الزواھرةابراھيموديعمحمد22003704الفرير الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية74674.6ابو فنونعطاعز الدينمعتز22003705الفرير الثانويةبيت لحم



العلوم االنسانية57063.3الحذوهانطونسابانيقوالس22003706الفرير الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية57864.2شاھينيعقوبيوسفيعقوب22003707الفرير الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية82482.4ابو حارثيةاحمدعدنانايھاب22003708طاليتا قوميبيت لحم
العلوم االنسانية51056.7الثعلبيالياسساباجريس22003709طاليتا قوميبيت لحم
العلوم االنسانية71771.7ابو لبنمحمدزيادحكم زكريا22003710طاليتا قوميبيت لحم
العلوم االنسانية70670.6منصورحسيناسماعيلابراھيم22003711األمل الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية63963.9االعرجاسماعيلنبيلقيس22003713األمل الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية50550.5قنيصخليلابراھيممالك22003714األمل الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية67867.8جراداتعبدهللامحمدنديم22003715األمل الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية60460.4عليانيوسفبساميوسف22003716األمل الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية68275.8ميرزهجبرائيلعيسىافرام22003717البطريركية الالتينيةبيت لحم
العلوم االنسانية56156.1ابو خضيرمحمدبسامالمعتصم22003718البطريركية الالتينيةبيت لحم
العلوم االنسانية63570.6رباعجودهجوزيفايلي22003719البطريركية الالتينيةبيت لحم
العلوم االنسانية53559.4غطاسحناھنريحنا22003720البطريركية الالتينيةبيت لحم
العلوم االنسانية76184.6غنيمصليبارياضسيزار22003721البطريركية الالتينيةبيت لحم
العلوم االنسانية51557.2حبيبهفؤادريمونفؤاد22003723البطريركية الالتينيةبيت لحم
العلوم االنسانية64371.4اسطفانعادلخضرمايكيل22003725البطريركية الالتينيةبيت لحم
العلوم االنسانية54360.3قسيسمتريرزقمجد22003726البطريركية الالتينيةبيت لحم
العلوم االنسانية69577.2مخلوفنجيبخضرنجيب22003727البطريركية الالتينيةبيت لحم
العلوم االنسانية64071.1شحادهحناجادهللانيقوال شحاده22003728البطريركية الالتينيةبيت لحم
العلوم االنسانية58865.3مطرعيسىھنرينيقوال22003729البطريركية الالتينيةبيت لحم
العلوم االنسانية60266.9خاروفهوديعموسىوديع22003730البطريركية الالتينيةبيت لحم
العلوم االنسانية59466بھنانجورجفؤاديوسف22003731البطريركية الالتينيةبيت لحم
العلوم االنسانية54460.4غريبراجينزيهحسام22003734الروم الكاثوليكبيت لحم
العلوم االنسانية55761.9ابو سعدهميخائيلعمادداني22003735الروم الكاثوليكبيت لحم
العلوم االنسانية53359.2حزبونلطفي شفيقعصامشفيق22003736الروم الكاثوليكبيت لحم
العلوم االنسانية82491.6ابو سعدةالياسرياضھمام22003738الروم الكاثوليكبيت لحم
العلوم االنسانية54560.6ابو عيطةالياسمنذرالياس22003739الرعاة للروم االرثوذكسبيت لحم
العلوم االنسانية47252.4خيرجورجالياسجورج22003740الرعاة للروم االرثوذكسبيت لحم
العلوم االنسانية56462.7رشماويجريسعيسىجورج22003741الرعاة للروم االرثوذكسبيت لحم
العلوم االنسانية52958.8رشماويسليمجورجصليبا22003742الرعاة للروم االرثوذكسبيت لحم



العلوم االنسانية55561.7بنورهفؤادخضرفؤاد22003743الرعاة للروم االرثوذكسبيت لحم
العلوم االنسانية51156.8الزغبيحناعيسىمجد22003744الرعاة للروم االرثوذكسبيت لحم
العلوم االنسانية78487.1ھواشالياساميلالياس22003746االنجيلية اللوثريةبيت لحم
العلوم االنسانية57063.3رشماويسليمابراھيمامجد22003747االنجيلية اللوثريةبيت لحم
العلوم االنسانية59466خيرجريسعيسىحسام22003748االنجيلية اللوثريةبيت لحم
العلوم االنسانية57964.3 داودجريسبسيمرجا22003749االنجيلية اللوثريةبيت لحم
العلوم االنسانية56062.2خيرابراھيمجورجعيسى22003751االنجيلية اللوثريةبيت لحم
العلوم االنسانية53459.3قسيسنصريجوزيففادي22003752االنجيلية اللوثريةبيت لحم
العلوم االنسانية65572.8سعدفؤادعاصمفادي22003753االنجيلية اللوثريةبيت لحم
العلوم االنسانية49955.4الھواشعيسىعمادميالد22003754االنجيلية اللوثريةبيت لحم
العلوم االنسانية61468.2ابومھروديععمادوليم22003756االنجيلية اللوثريةبيت لحم
العلوم االنسانية58464.9بدراانطونسميرانطون22003757البطريركية الالتينية بيت ساحوربيت لحم
العلوم االنسانية69069الكلبانيمحمدعيسىشريف22003758البطريركية الالتينية بيت ساحوربيت لحم
العلوم االنسانية76676.6الھريميعوضعودهعوض22003759البطريركية الالتينية بيت ساحوربيت لحم
العلوم االنسانية54660.7بنورهجورجشوقيفارس22003760البطريركية الالتينية بيت ساحوربيت لحم
العلوم االنسانية63870.9مسعديعقوبمسعدمايك22003761البطريركية الالتينية بيت ساحوربيت لحم
العلوم االنسانية67667.6ابو سرورعبد المجيدماجدابرار22003851بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية87987.9ابو جودهيوسففايزاثار22003852بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية82782.7صالحاتصالححسناحالم22003853بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية73973.9خليفعيسىخليلاروى22003855بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية77577.5العداويناحمدموسىاريج22003856بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية64764.7جبرخليلابراھيماسراء22003858بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية71271.2عبد النبياسحقباسماسراء22003859بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية94194.1ابو جودهعليمحمداسراء22003860بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية85085ابراھيمعيسىموسىاسراء22003861بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية65865.8حميدانيوسفوليداسراء22003863بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية67967.9الخطيبعلييحيىاسراء22003864بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية63563.5عويضهحسناحمداسماء22003865بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية56156.1شاھينعبد القادراحمداسيل22003867بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية53553.5جواريشعبدأحمداالء22003869بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية50950.9شخطورعبد هللاخضراالء22003871بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم



العلوم االنسانية57757.7الحمريحسنسليماناالء22003873بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية86986.9عبد الجليلالياسعمراالء22003874بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية58058علي جبرعبد ربهفؤاداالء22003875بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية76476.4مناصرهموسىمحمداماندا22003878بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية78478.4الفراحينمحمدخليلاماني22003879بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية69169.1حمدانأحمدعماداماني22003880بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية90090حميدهسليمعمراماني22003881بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية88488.4القيسيمحمدجمالامل22003883بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية69169.1حمدانمحمدعمراميره22003884بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية64064بوجيحمدانخالداناس22003887بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية57857.8قاسمعيسىصالحانسام22003888بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية73373.3غطاسذيبمحمدانسام22003889بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية56956.9اجعيويحمدانخضرانغام22003890بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية82782.7مشنيخليلاسامهانوار22003891بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية81881.8سعادهأحمداسحقانوار22003892بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية75175.1البطوزيفارسالياسانوار22003893بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية86386.3الحمامدهأحمدجاللانوار22003894بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية72972.9سالمهمحمدجميلايمان22003896بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية59259.2كنعانالياسعيسىايمان22003900بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية58058دعناأحمدصالحايناس22003901بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية55855.8المعطيمحمدجميلايه22003902بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية58058العبياتمحمدساميايه22003903بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية64864.8فرجعليامجدبتول22003904بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية73273.2خميسصدقيمحمدبراق22003905بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية55655.6قاسمعيسىصالحبنان22003907بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية91391.3صالحصالحمحمودبيان22003909بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية84584.5حمامدهجميلخالدبيسان22003910بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية57557.5جبرعارفخضرجمانه22003913بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية77977.9ابو كاملمحمدمحمودجھينه22003915بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية63363.3رباعجميلاسماعيلحنين22003916بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية71571.5جعفرطهزكرياحنين22003918بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم



العلوم االنسانية63663.6قراقعاحمدسميححنين22003919بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية81281.2الفرارجهمحمودعبد الحميدحنين22003920بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية57357.3ابو كاملمحمدعيسىحنين22003921بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية54354.3شيخهنصريفؤادحنين22003922بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية72972.9ابو عودهمحمداسماعيلختام22003924بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية62962.9نواورهمحمدمحمودخديجه22003927بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية60460.4زاھدهمحمد شفيقعليدنيا22003930بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية64964.9شريفعبد الحيسعديرزان22003932بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية82282.2عابدينعليانھانيرزان22003933بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية79779.7المدبوحكاظمعبد الكريمرھام22003935بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية56256.2مطحنهمحمدزعلروان22003936بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية65565.5دار العسعسمحمدأحمدزينب22003940بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية83183.1معالعالنشاكرساجده22003941بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية60060حميدانموسىاحمدساره22003942بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية76276.2الحجخضراسامهساميه22003943بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية67767.7ابو علياطهمحمدسجى22003944بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية92192.1ابو مطحنهخليلسليمسحر22003945بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية62962.9الجوالنيحسنحمديسعاد22003946بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية90790.7ابو ديهجميلكريمسالم22003947بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية88888.8عجميهأحمدحسنسماح22003948بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية70470.4سجديهحسنيمصطفىسماح22003952بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية85485.4الھريميجابرعبد هللاسميه22003953بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية68368.3سباتينمحمدحلميسناء22003954بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية71971.9جبريلعبدمحمدسناء22003955بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية82582.5صرارحسناحمدشروق22003958بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية71471.4سلھبعبد الجليلنبيلشروق22003960بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية63863.8شخطورسالمموسىشيرين22003961بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية75175.1سباتينمحمدسعديشيماء22003962بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية63563.5الھريميشكريأحمدصابرين22003963بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية69969.9العبياتمحمدصالحصابرين22003965بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية78178.1رمضانصالحعبد هللاصوفيا22003967بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم



العلوم االنسانية81381.3العدويننوفلمحمدضحى22003968بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية63163.1ابو نصارحسنجمالعبير22003969بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية75275.2رقبانمحمدابراھيمعال22003971بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية75475.4المسالمهجابرابراھيمغدير22003973بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية89189.1عبد ربهحامدعبد الناصرغدير22003975بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية75375.3عبد الرحمنمحمدنائلغيداء22003976بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية78578.5الفواقسهحسنجمالفاتنه22003977بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية77177.1ملشحسنراجحفداء22003978بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية53253.2رمضانمحمدصالحفداء22003979بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية91491.4البداونهعبد الرحمنخالدكرمل22003982بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية66266.2ابو عليانعودةمحمدلبنى22003986بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية52558.3حنضلجميلعيسىماريا22003988بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية73373.3ابو عكرموسىعاطفمجد22003990بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية69569.5فرارجهأحمدمحمدمجدل22003992بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية56256.2الفرارجهمحمودعمادمرام22003995بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية59459.4عوضمحمدعيسىمرام22003996بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية69969.9صالحاتاحمدخالدمريم22003998بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية75875.8خالدمحمدعبد الفتاحمريم22004000بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية65265.2كنعانالياسمحمودمريم22004002بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية75375.3ابو عاھورمصطفىيعقوبمريم22004004بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية81581.5ابو جادويوسفابراھيممالك22004005بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية89089زواھرهحسنخضرمنال22004009بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية63563.5الصالحاتموسىخليلمنى22004010بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية85585.5زھرانمحمدسفيانمھا22004011بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية80980.9ھماشاحمدكمالمي22004012بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية67867.8عايشداودمحمدمي22004013بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية73473.4ملشحسنراجحنداء22004018بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية68268.2زاھدهمحمد ابراھيمحمودهنورا22004020بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية84784.7نواورهمحمودعبد هللانورال22004021بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية64464.4صالحاتأحمدعمرنوران22004022بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية56656.6ابو غنيهحمدانعمادھاله22004023بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم



العلوم االنسانية85485.4الحجاحجهمحمدابراھيمھبه22004024بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية57957.9كاملحسنجميلھبه22004026بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية90490.4النايفمحمدعدنانھبه22004027بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية60160.1صالحاتمحمدعليھبه22004028بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية68368.3صالحاتاحمدجميلھدى22004029بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية79179.1عبد النبيمحمدعبد هللاھدى22004030بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية97397.3ابو صفيهعليعبد اللطيفھديل22004032بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية71371.3حسنهرمضانمحمدھديل22004033بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية56256.2مفرحمحمدزيادھنادي22004034بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية88188.1محمدحبيبخالدوداد22004036بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية58158.1جعفرعبد الرحمنمحمدوصال22004037بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية70270.2كرامجمعهجمالوعد22004038بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية62662.6راضيحسنمحمدوالء22004041بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية62262.2حمدانسليمانعمروئام22004042بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية55555.5قطامشمحمدانيسياسمين22004043بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية64664.6جبريلمحمودسليمياسمين22004044بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية79079رمحيمحمدعبد هللاياسمين22004045بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية85785.7الحجاجلهحسينخالداسمھان22004046بنات بيت جاال الثانويهبيت لحم
العلوم االنسانية72672.6ابو غوشسليمباسماالء22004047بنات بيت جاال الثانويهبيت لحم
العلوم االنسانية93093حميدهخليلحسناميره22004050بنات بيت جاال الثانويهبيت لحم
العلوم االنسانية54454.4درويشاسعدرشيدانوار22004051بنات بيت جاال الثانويهبيت لحم
العلوم االنسانية60660.6ابو يابسعبد هللاباسمايمان22004052بنات بيت جاال الثانويهبيت لحم
العلوم االنسانية82382.3مفرحمحمدرائدايناس22004053بنات بيت جاال الثانويهبيت لحم
العلوم االنسانية57557.5ابو التينمحمدشعبانايه22004055بنات بيت جاال الثانويهبيت لحم
العلوم االنسانية57457.4الشيخمحمدسعيدبراءه22004056بنات بيت جاال الثانويهبيت لحم
العلوم االنسانية73982.1مرهنصرياكرمتغريد22004058بنات بيت جاال الثانويهبيت لحم
العلوم االنسانية79879.8خليفهمحمدأحمدحليمه22004062بنات بيت جاال الثانويهبيت لحم
العلوم االنسانية77977.9عودة هللاعبد الفتاحمصطفىحنان22004063بنات بيت جاال الثانويهبيت لحم
العلوم االنسانية72872.8عودهمحمدخالدحنين22004064بنات بيت جاال الثانويهبيت لحم
العلوم االنسانية56456.4الزبونيوسفعماددعاء22004065بنات بيت جاال الثانويهبيت لحم
العلوم االنسانية67867.8شوبكيعبد اللطيفمحمددينا22004066بنات بيت جاال الثانويهبيت لحم



العلوم االنسانية87387.3عبيد هللامحمدنصرراويه22004067بنات بيت جاال الثانويهبيت لحم
العلوم االنسانية58258.2االعرجابراھيمعامررغده22004068بنات بيت جاال الثانويهبيت لحم
العلوم االنسانية72772.7مسالمهجودهغالبرغده22004069بنات بيت جاال الثانويهبيت لحم
العلوم االنسانية58658.6الحجاجلهعبدمحمدروان22004070بنات بيت جاال الثانويهبيت لحم
العلوم االنسانية74974.9كرامنظمينضالسالي22004072بنات بيت جاال الثانويهبيت لحم
العلوم االنسانية75375.3ابو سرورعيسىاكرمسلوى22004075بنات بيت جاال الثانويهبيت لحم
العلوم االنسانية62262.2العزهعيسىليثشادن22004077بنات بيت جاال الثانويهبيت لحم
العلوم االنسانية80580.5ابو نصارامينفتحيغدير22004080بنات بيت جاال الثانويهبيت لحم
العلوم االنسانية56056االعرجموسىاسماعيلمرام22004085بنات بيت جاال الثانويهبيت لحم
العلوم االنسانية54954.9عوضابراھيمخالدمنال22004089بنات بيت جاال الثانويهبيت لحم
العلوم االنسانية57257.2خميسابراھيمخليلمنتھى22004090بنات بيت جاال الثانويهبيت لحم
العلوم االنسانية69469.4زغبمحمداسماعيلميران22004091بنات بيت جاال الثانويهبيت لحم
العلوم االنسانية46952.1حيمورھاشمصائبميرنه22004092بنات بيت جاال الثانويهبيت لحم
العلوم االنسانية64364.3االعرجموسىخالدميساء22004093بنات بيت جاال الثانويهبيت لحم
العلوم االنسانية55155.1اجعارهأحمدجمالنانسي22004095بنات بيت جاال الثانويهبيت لحم
العلوم االنسانية77277.2طشطهعبد هللاتيسيرناھد22004097بنات بيت جاال الثانويهبيت لحم
العلوم االنسانية52952.9عطيهصالحصالحنعمه22004101بنات بيت جاال الثانويهبيت لحم
العلوم االنسانية75275.2الحجاجرهخليلعمرھديل22004103بنات بيت جاال الثانويهبيت لحم
العلوم االنسانية85485.4حجاجلهجعفرعيسىھيا22004104بنات بيت جاال الثانويهبيت لحم
العلوم االنسانية72672.6ابو سرورعبد الرازقوھيبھيا22004105بنات بيت جاال الثانويهبيت لحم
العلوم االنسانية72572.5صراصرهاسماعيلعيسىوفاء22004106بنات بيت جاال الثانويهبيت لحم
العلوم االنسانية52952.9ابو سرورحمودهمحموديسرى22004108بنات بيت جاال الثانويهبيت لحم
العلوم االنسانية88088شعيباتعثمانعوضاحالم22004109بنات بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية54254.2شرباتيابراھيمنايفاسماء22004110بنات بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية54354.3ابو دعيسخليلسميراالء22004112بنات بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية91291.2حمدانخليلابراھيمانشراح22004115بنات بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية61061العبياتمحمدمحمودانصار22004116بنات بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية53753.7شعيباتأحمدزيادايمان22004118بنات بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية69569.5شواورهعليداودتغريد22004119بنات بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية62962.9عجاجعيسىمحمدتھاني22004120بنات بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية58565جبريةانطوننزارجينا22004121بنات بيت ساحور الثانويةبيت لحم



العلوم االنسانية52452.4العبدحسنيعصامجيھان22004122بنات بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية69269.2شواورهعليداودحليمه22004123بنات بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية57757.7زواھرهسعيدأحمددعاء22004126بنات بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية59559.5زيادهحسنصبريديانه22004128بنات بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية46751.9نصارالياسجورجديما22004129بنات بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية69477.1قمصيهجورجميشيلديما22004130بنات بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية61061نوفلشحادةابراھيمدينا22004131بنات بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية76976.9حميدانعمرنضالراويه22004132بنات بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية80180.1غطاسصالحوليدروان22004133بنات بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية90290.2الدرعاويأحمدمحمدزينب22004135بنات بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية93393.3سجديهجميلحسنسجى22004137بنات بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية55955.9عمريطيداودتحسينسحر22004138بنات بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية74474.4الخطيبيوسفجمالسماح22004139بنات بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية60660.6نصرابراھيمعدنانسنين22004140بنات بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية80280.2عطيهمحمدمحمودشادية22004141بنات بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية87487.4الزواھرةمفلحمحمدشاديه22004142بنات بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية50255.8بنورهعيسىاميلشروق22004143بنات بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية57057ابو لطيفةعلييوسفشروق22004144بنات بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية87687.6الدعامسةمحمدداودشيرين22004145بنات بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية55155.1ابو عمرابراھيميوسفشيرين22004146بنات بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية60066.7خوريابراھيمعيسىعرين22004148بنات بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية84384.3عوض هللاعيدمحمدعرين22004149بنات بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية82291.3قمصيهحناماھرغاده22004150بنات بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية77986.6قمصيهحناماھرغدير22004152بنات بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية56562.8االطرشميخائيلرائدغيداء22004153بنات بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية62462.4القاضيمحمدداودفاطمه22004155بنات بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية52252.2ريارمضاننزالفداء22004156بنات بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية73473.4العبياتموسىعارفمريم22004159بنات بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية85885.8زواھرهخضرجميلمنار22004160بنات بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية68868.8قنيصاسحقمصطفىمنال22004162بنات بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية72672.6الزواھريعبدسميرميساء22004163بنات بيت ساحور الثانويةبيت لحم



العلوم االنسانية80689.6خيرنصريالياسنبيلة22004164بنات بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية49555ناصرعودةوليمنداء22004165بنات بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية67867.8عبياتحسنمحمدنور22004168بنات بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية60960.9جبرانفارسراجيھنادي22004169بنات بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية56256.2سجديهحسنيزكرياھنادي22004170بنات بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية53453.4زواھرهسالمحسينھيا22004171بنات بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية68968.9غريبيوسفخليلوالء22004172بنات بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية69069جبرانخليلعاطفوالء22004173بنات بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية60260.2جفالمحمدنصرياسماء22004178بنات مسقط الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية60560.5ابو عليانمررأفتاماني22004181بنات مسقط الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية65965.9عليانمحمدعادلامل22004182بنات مسقط الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية64664.6ابو سالمأحمدمحمدتقوى22004186بنات مسقط الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية86886.8زواھرهمحفوظعزاترغدة22004190بنات مسقط الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية56656.6عبد ربهحسينعيدرنا22004191بنات مسقط الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية77077علقمعليقدريرنا22004192بنات مسقط الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية53253.2الزغاريموسىھانيرونق22004194بنات مسقط الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية88688.6علقمعبد العزيزعزميريم22004195بنات مسقط الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية53553.5زيدانسعيدغسانريما22004196بنات مسقط الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية65565.5قديشمحمدعليسلمى22004200بنات مسقط الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية84684.6مسالمةسليماننظميسماح22004201بنات مسقط الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية52752.7امريزيقساميخالدشروق22004202بنات مسقط الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية70270.2عجوريشعبانزھيرصفاء22004204بنات مسقط الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية64664.6اخميسمحمودمحمدمروه22004209بنات مسقط الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية66566.5عفيفيعبد هللابراھيممالك22004210بنات مسقط الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية69769.7ابو عليااسماعيلناصرمنار22004212بنات مسقط الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية66266.2عليانمحمدفؤادمنيرفا22004213بنات مسقط الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية64664.6زواھرهسالمهعادلندين22004217بنات مسقط الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية58058دعامسهموسىمحمدھاجر22004219بنات مسقط الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية50950.9غانمعبد الحميدخليلھيا22004223بنات مسقط الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية59259.2شھابسليمجمالوعد22004224بنات مسقط الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية93293.2شريمخليلمحمدوفاء22004226بنات مسقط الثانويةبيت لحم



العلوم االنسانية77577.5صالحشحادةمحمداحالم22004229بنات الخضر الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية51151.1صالحيوسفاسماعيلازھار22004231بنات الخضر الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية64764.7عيسىخضرياسيناسراء22004232بنات الخضر الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية60560.5عيسىخليلمحموداسالم22004234بنات الخضر الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية77277.2زواھرةسلمانموسىاسماء22004236بنات الخضر الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية60760.7صالحداودخضرافنان22004238بنات الخضر الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية92092عيسىعبداسامةاماني22004241بنات الخضر الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية58058عيسىخليلعودةاماني22004242بنات الخضر الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية83783.7مرزوقمحمودجميلامنة22004243بنات الخضر الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية66266.2عيسىاحمدموسىامنة22004244بنات الخضر الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية59459.4صالحموسىحسيناميرة22004245بنات الخضر الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية73973.9صالحداودمحمدانوار22004246بنات الخضر الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية69669.6موسىحسينمحمودآية22004247بنات الخضر الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية77277.2صبيحمحمدرزقايناس22004249بنات الخضر الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية73673.6عيسىابراھيممحمدبثينة22004251بنات الخضر الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية66566.5عطوانمحمدخالدبشرى22004252بنات الخضر الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية76576.5صبيحسليمانداودتحرير22004253بنات الخضر الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية83283.2صالحخليلمحمدخنساء22004256بنات الخضر الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية64164.1حمدمحمدابراھيمدعاء22004257بنات الخضر الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية51151.1دار عيسىداودابراھيمدعاء22004258بنات الخضر الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية80180.1عيسىتايهعودةدينا22004261بنات الخضر الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية60360.3دعدوعيعقوبحسينرزان22004263بنات الخضر الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية83683.6صالحموسىعبد الحكيمرغدة22004264بنات الخضر الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية56956.9صبيحمحمودعمررناد22004265بنات الخضر الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية78778.7صبيحموسىمحمدرنين22004266بنات الخضر الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية72472.4عيسىحسنمحمدريماء22004268بنات الخضر الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية73273.2المصريمحمدعبد الرحيمسائدة22004269بنات الخضر الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية73073عيسىاحمدمحمودسحر22004270بنات الخضر الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية53753.7عيسىاحمديوسفسالم22004271بنات الخضر الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية62162.1محبوبابراھيماحمدسماح22004272بنات الخضر الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية70570.5صبحعزاتعودةسمر22004274بنات الخضر الثانويةبيت لحم



العلوم االنسانية72772.7صالحعبدزكرياشرين22004277بنات الخضر الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية60960.9الشولياحمدمحمدعبير22004280بنات الخضر الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية92892.8صبيحاحمديحيىعال22004282بنات الخضر الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية62962.9صالحمحموداحمـدفاطمة22004284بنات الخضر الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية59059صالحخليلطاھرليلى22004288بنات الخضر الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية56956.9صالحعيسىعليليلى22004289بنات الخضر الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية82382.3صبيححلميساميمرام22004291بنات الخضر الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية50050اسيراحمدمحمودمرام22004292بنات الخضر الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية67367.3صبيحجودةاسماعيلمكارم22004294بنات الخضر الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية55555.5زواھرةمحمودصبريمي22004296بنات الخضر الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية80080موسىحسيناحمدندى22004299بنات الخضر الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية60160.1صالحأحمدعلينسرين22004301بنات الخضر الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية66566.5صالحمحمدسليمنعمة22004302بنات الخضر الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية54054صبيحسليمانابراھيمھبة22004304بنات الخضر الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية65265.2صبيحبكرأيمنھبة22004306بنات الخضر الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية64764.7صبيحأحمدعبد الناصرھنا22004309بنات الخضر الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية72172.1صالحخليلخالدوديان22004311بنات الخضر الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية53853.8عيسىيوسفعيسىوفاء22004312بنات الخضر الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية57957.9صالحعليرزقياسمين22004313بنات الخضر الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية61061حمامرهعليخليلابتسام22004314بنات حوسان الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية87387.3شوشهحسنمحمداخالص22004316بنات حوسان الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية64864.8كاملعبد العزيزمحمدافنان22004318بنات حوسان الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية54754.7عطيهمصطفىناصرايمان22004322بنات حوسان الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية60860.8الحمامرهمحمدفؤادبتول22004323بنات حوسان الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية82982.9الزعولمحمودسميربراءه22004324بنات حوسان الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية83183.1حمامرهياسينحسنحنين22004325بنات حوسان الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية80980.9السباتينراتبفخريرانيا22004326بنات حوسان الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية55455.4حمامرهمحمودذيبرند22004328بنات حوسان الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية53153.1حمدمحمدعبد هللارندة22004329بنات حوسان الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية60460.4الحمامرهجميلامجدروان22004330بنات حوسان الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية54754.7سالمةعبدالفتاحعزميروان22004331بنات حوسان الثانويةبيت لحم



العلوم االنسانية62162.1الزعولمحمدمأمونزھره22004332بنات حوسان الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية51051سليمانمحمدفارسساجدة22004334بنات حوسان الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية84684.6الزعولمحمدموسىصفاء22004338بنات حوسان الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية66266.2سباتينأحمدمحمودعبير22004339بنات حوسان الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية58358.3السباتينحسناحمدلوليا22004340بنات حوسان الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية82682.6شوشهحسنطارقمريم22004342بنات حوسان الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية74774.7السباتينعبد العزيزمحمودمريم22004343بنات حوسان الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية54654.6سباتينذيبياسينميساء22004346بنات حوسان الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية73273.2السباتينمحمد عارفشريفنورا22004347بنات حوسان الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية73873.8درويشالفيابراھيمھبه22004348بنات حوسان الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية55555.5شوشهعبد المنعمبدرھنادي22004349بنات حوسان الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية66366.3حمامرهخليلحسنوالء22004351بنات حوسان الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية80680.6المناصرهحسنفھميتمارا22004353وادي فوكين الثانوية المختلطةبيت لحم
العلوم االنسانية51751.7المناصرهطهمصطفىجميله22004354وادي فوكين الثانوية المختلطةبيت لحم
العلوم االنسانية85885.8المناصرهصالحعادلحنين22004355وادي فوكين الثانوية المختلطةبيت لحم
العلوم االنسانية85385.3مفرحبدرمحمودديما22004356وادي فوكين الثانوية المختلطةبيت لحم
العلوم االنسانية89989.9مفرحبدرمحموددينا22004357وادي فوكين الثانوية المختلطةبيت لحم
العلوم االنسانية56356.3سكرعليجمالساجدة22004358وادي فوكين الثانوية المختلطةبيت لحم
العلوم االنسانية95995.9المناصرهابراھيمخالدسلوى22004359وادي فوكين الثانوية المختلطةبيت لحم
العلوم االنسانية72972.9مفرححسينفخريشروق22004360وادي فوكين الثانوية المختلطةبيت لحم
العلوم االنسانية55355.3مناصرهمحمودعطامريان22004361وادي فوكين الثانوية المختلطةبيت لحم
العلوم االنسانية73673.6مناصرهعبد القادررياضمريم22004362وادي فوكين الثانوية المختلطةبيت لحم
العلوم االنسانية55155.1جواعدهمحمدنمرورود22004363وادي فوكين الثانوية المختلطةبيت لحم
العلوم االنسانية87887.8غياظهعبد المھدييوسفاباء22004364بنات نحالين الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية66866.8نجاجرهمحمداميناحالم22004365بنات نحالين الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية88088ابو غياظهمحمدابراھيماالء22004367بنات نحالين الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية72172.1ابو غياظهمحمدمحموداالء22004368بنات نحالين الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية66366.3ابو فنونخالدفتحياماني22004369بنات نحالين الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية61261.2محمدمصطفىعليانوار22004370بنات نحالين الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية69869.8ابو غياظهمحمودمحمدانوار22004371بنات نحالين الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية70070ابو غياظهمحمد رضوانعمرايات22004372بنات نحالين الثانويةبيت لحم



العلوم االنسانية65365.3ابو فنونمحمدحسنايمان22004373بنات نحالين الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية79779.7شكارنهعبد الرحمنفايزايمان22004374بنات نحالين الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية77177.1غياظهطهأحمدتقى22004375بنات نحالين الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية72072شكارنهعبد الحافظمحمودتقى22004376بنات نحالين الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية64064مصطفىأحمدجميلثراء22004377بنات نحالين الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية68868.8نجاجرةسالمطاھرحنان22004378بنات نحالين الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية62762.7فنونحمدانمحمدحنين22004379بنات نحالين الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية54754.7شكارنهعبد السالمعليختام22004380بنات نحالين الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية55455.4عوضيوسفمحمدربى22004381بنات نحالين الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية80880.8نجاجرهأحمدخالدرماح22004383بنات نحالين الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية51451.4نجاجرهنمرمحمدرناد22004385بنات نحالين الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية79879.8شكارنهمحمودابراھيمسجى22004390بنات نحالين الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية61661.6النجاجرهأحمدجودتسالم22004391بنات نحالين الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية89789.7فنونيوسفمحمدشيماء22004393بنات نحالين الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية70270.2ابو غياضهمحمدحسينضحى22004394بنات نحالين الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية56956.9ياسيناسماعيلمحمدعبير22004395بنات نحالين الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية64764.7شكارنهمحمدماھرفاطمه22004396بنات نحالين الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية50650.6شكارنهمحمدابراھيمفداء22004398بنات نحالين الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية65065نجاجرهمحمدأحمدقمر22004399بنات نحالين الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية63863.8مصطفىمحمدجميلليلى22004401بنات نحالين الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية56156.1شكارنهمحمودمنيرليلى22004402بنات نحالين الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية76876.8ابو غياظهمحمودأحمدمجدولين22004403بنات نحالين الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية57357.3نجاجرةأحمدحمديمالك22004405بنات نحالين الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية82182.1زيدانمحمدعبد الكريمميساء22004408بنات نحالين الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية72872.8نجاجرهمحمودمحمدنداء22004409بنات نحالين الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية74374.3الشكارنهعبد الرحمنأحمدنور22004411بنات نحالين الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية84884.8نجاجرهمحمودجمالنور22004412بنات نحالين الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية64764.7شكارنهمحمدعليھبه22004414بنات نحالين الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية81981.9ابو غياظهيوسفعليھديل22004416بنات نحالين الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية84884.8 نجاجرهمحمودزيادھيا22004417بنات نحالين الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية62862.8االعورعودةصبحيھيا22004418بنات نحالين الثانويةبيت لحم



العلوم االنسانية73573.5نجاجرهنصارعقلھيا22004419بنات نحالين الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية59859.8النجارموسىعبد الرحيماسراء22004420بنات بتير الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية56956.9البطمهمحمداديباالء22004421بنات بتير الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية72472.4القيسيخليلابراھيمايمان22004425بنات بتير الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية58358.3قيسيمحمودمحمدايمان22004427بنات بتير الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية80780.7عبيدهللامصطفىنبيلجھينة22004428بنات بتير الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية55355.3معمراسماعيلمحمدحنان22004429بنات بتير الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية83683.6قيسيمصطفىنعمانحنين22004430بنات بتير الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية86386.3قطوشمحمدمحمودديانا22004431بنات بتير الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية61961.9قطوشحسنھانيرحمة22004433بنات بتير الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية60160.1قصقصمحمدنادررغد22004434بنات بتير الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية79279.2بدرخليلمحمدرنا22004435بنات بتير الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية84784.7البطحهحسنحمادهرنين22004436بنات بتير الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية77077العوينهحسنوليدرھام22004437بنات بتير الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية52252.2ابو مريوسفابراھيمزينه22004439بنات بتير الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية78678.6قيسيمصطفىعليليلى22004442بنات بتير الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية58058قصقصمحمدحسنمريم22004443بنات بتير الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية51751.7سالممحمودخلدونمريم22004444بنات بتير الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية70770.7عوينهحسنعلينادره22004445بنات بتير الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية68568.5معمرنمرنعماننداء22004446بنات بتير الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية85385.3عوينهعليمحمودندى22004447بنات بتير الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية78978.9ابوفنونموسىناصرنور22004448بنات بتير الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية51851.8عياشعليوليدھبه22004450بنات بتير الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية60460.4قطوشمحمدجابروئام22004452بنات بتير الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية65665.6مكاويحسنابراھيماخالص22004455بنات الفردوس الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية56056سعدخليلمحمداخالص22004456بنات الفردوس الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية57757.7خالويمحمدنعيماخالص22004457بنات الفردوس الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية72272.2سعدداودمحمداراء22004458بنات الفردوس الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية50050سعدأحمدجمالاسراء22004460بنات الفردوس الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية90690.6قراقعمحمدحسناسراء22004461بنات الفردوس الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية57557.5ربايعةمحمدخليلاسراء22004462بنات الفردوس الثانويةبيت لحم



العلوم االنسانية64164.1سجديةمحمدعبدهللاسراء22004463بنات الفردوس الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية59259.2عبد ربهمحمدحسناسالم22004466بنات الفردوس الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية60160.1ابو صويمحمدأحمداسماء22004467بنات الفردوس الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية57957.9سعدابراھيمأحمداسماء22004468بنات الفردوس الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية57657.6اللحاممحمدعلياالء22004471بنات الفردوس الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية52452.4دبسابراھيممحمداماني22004472بنات الفردوس الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية52952.9النجارموسىخضرايمان22004476بنات الفردوس الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية86186.1الفراحينمحمودرياضايمان22004477بنات الفردوس الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية60560.5اللحاممحمودزيادايمان22004478بنات الفردوس الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية83883.8ربايعةمحمدثائربثينة22004481بنات الفردوس الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية54854.8ابو عكرموسىمؤيدبراءه22004483بنات الفردوس الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية69769.7سعدأحمدمحمدبھيه22004484بنات الفردوس الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية86186.1غريبمحمديحيىبيان22004485بنات الفردوس الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية59359.3ابو ھديلحسنعيسىجنان22004490بنات الفردوس الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية54854.8صافيمحمدنصرحنان22004491بنات الفردوس الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية81581.5تعامرهمحمدجمالخلود22004494بنات الفردوس الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية58958.9الزغاريمحمودابراھيمخولة22004496بنات الفردوس الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية56856.8دودينشحدهنصارديما22004498بنات الفردوس الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية71671.6اسماعيلمحمدخليلرائده22004500بنات الفردوس الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية58758.7الفرارجهزھيررائدرنا22004501بنات الفردوس الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية51951.9عايشمصطفىمحمودرنين22004502بنات الفردوس الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية61561.5دراھمةعبد الرحمنأحمدرھام22004503بنات الفردوس الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية68568.5عليانعطامحمودروان22004506بنات الفردوس الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية81481.4اسعدجابرناديروان22004507بنات الفردوس الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية66766.7سعدالحاج محمدناديرويدا22004508بنات الفردوس الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية66766.7سعدعليعادلريم22004509بنات الفردوس الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية57357.3عليعيسىنعيمريم22004510بنات الفردوس الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية55055العيسىمحمدموسىسبأ22004513بنات الفردوس الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية71271.2سعدعليأحمدسالم22004516بنات الفردوس الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية88488.4ابو لبنمحمدابراھيمسماح22004517بنات الفردوس الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية63563.5رقبانمحمدمصطفىشروق22004522بنات الفردوس الثانويةبيت لحم



العلوم االنسانية64464.4عدويعبدهللازيادغاده22004524بنات الفردوس الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية65965.9شاھينابراھيمسعيدفداء22004528بنات الفردوس الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية59559.5القصاصيحيىمحمدكرمل22004529بنات الفردوس الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية71171.1سراحنهاحمدالياسلميس22004530بنات الفردوس الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية68068حمدانعبد الرزاقخالدمرام22004531بنات الفردوس الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية72972.9الزغاريعبد القادرداودمرام22004532بنات الفردوس الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية59759.7رمضانمحمدعبد الحافظمرام22004533بنات الفردوس الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية66266.2ابو فرجعيسىعبد الفتاحمروه22004534بنات الفردوس الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية62862.8فرجأحمدمحمدمالك22004535بنات الفردوس الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية80680.6خالويمحمدخليلمنار22004536بنات الفردوس الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية51851.8اسماعيلمحمدعمرناھد22004538بنات الفردوس الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية60560.5عايشسعيدأحمدھبه22004540بنات الفردوس الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية82682.6كتانهمحمدعبد الھاديھبه22004541بنات الفردوس الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية69269.2ابوھدروسابراھيمحسنھناء22004542بنات الفردوس الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية63763.7ابو عمريعقوبمحمودھناء22004543بنات الفردوس الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية71371.3ابو عودهسميحعمادوصال22004545بنات الفردوس الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية58958.9الفواغرهخليلطارقاخالص22004547بنات جورة الشمعة الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية61861.8حسين عيدعيسىابراھيماسماء22004548بنات جورة الشمعة الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية65965.9عيسىمحمدعليايمان22004550بنات جورة الشمعة الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية64764.7حيانأحمدھانيجمانه22004551بنات جورة الشمعة الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية57157.1طقاطقهجمعهمحمدجميله22004552بنات جورة الشمعة الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية78578.5طقاطقهعليطارقرواء22004554بنات جورة الشمعة الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية64964.9العيدهخليلنعمانساميه22004556بنات جورة الشمعة الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية52752.7حجاجرهحسنجمالشدا22004557بنات جورة الشمعة الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية57657.6طقاطقهسليمباسمشروق22004558بنات جورة الشمعة الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية51151.1حسين عيدأحمدعيسىناديه22004561بنات جورة الشمعة الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية58358.3طقاطقهمحمودخضرھبه22004563بنات جورة الشمعة الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية63563.5طقاطقهعبد ربهبكرھدى22004564بنات جورة الشمعة الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية86786.7الشيخقاسمأحمداالء22004565مراح رباح الثانوية المختلطةبيت لحم
العلوم االنسانية76176.1الشيخمحمدأحمدايمان22004567مراح رباح الثانوية المختلطةبيت لحم
العلوم االنسانية80280.2الشيخحسينمحمدايمان22004568مراح رباح الثانوية المختلطةبيت لحم



العلوم االنسانية77077الشيخابراھيمحسينبراءه22004569مراح رباح الثانوية المختلطةبيت لحم
العلوم االنسانية71171.1الشيخخالدھشامبراءه22004571مراح رباح الثانوية المختلطةبيت لحم
العلوم االنسانية53953.9الفقيهعبد الكريميوسفحنين22004572مراح رباح الثانوية المختلطةبيت لحم
العلوم االنسانية56256.2الشيخابراھيمعليخديجه22004573مراح رباح الثانوية المختلطةبيت لحم
العلوم االنسانية85885.8الشيخقاسمطهرماح22004574مراح رباح الثانوية المختلطةبيت لحم
العلوم االنسانية83883.8ثوابتهخليلصالحروان22004575مراح رباح الثانوية المختلطةبيت لحم
العلوم االنسانية58858.8الشاعرحسنداودشروق22004576مراح رباح الثانوية المختلطةبيت لحم
العلوم االنسانية54254.2الشيخحسنعبد هللاشيماء22004577مراح رباح الثانوية المختلطةبيت لحم
العلوم االنسانية55655.6الشيخمحمداسماعيلضحى22004579مراح رباح الثانوية المختلطةبيت لحم
العلوم االنسانية58258.2الشيخعبد الرحمنعيسىفاطمه22004580مراح رباح الثانوية المختلطةبيت لحم
العلوم االنسانية68868.8الشيخقاسمعليمجد22004581مراح رباح الثانوية المختلطةبيت لحم
العلوم االنسانية51151.1الشيخعبد الفتاحاسماعيلمريم22004582مراح رباح الثانوية المختلطةبيت لحم
العلوم االنسانية71971.9الشيخأحمدعمرمنال22004583مراح رباح الثانوية المختلطةبيت لحم
العلوم االنسانية55855.8الشيخحسنأحمدنور22004584مراح رباح الثانوية المختلطةبيت لحم
العلوم االنسانية76776.7الشيخمحمدموسىھدى22004585مراح رباح الثانوية المختلطةبيت لحم
العلوم االنسانية89689.6الفقيهأحمدعلييقين22004586مراح رباح الثانوية المختلطةبيت لحم
العلوم االنسانية66366.3فواغرةعبدالحميدإبراھيمأمنه22004588واد رحال الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية85085سنداحمدعيسىضحى22004591واد رحال الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية54854.8ديريهمحمودحاتمابتسام22004595بنات بيت فجار الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية55555.5ثوابتهعفيفأحمداسراء22004596بنات بيت فجار الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية89089سليمانعيسىمحمداسراء22004597بنات بيت فجار الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية72372.3طقاطقهمحمدعيسىاسماء22004598بنات بيت فجار الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية59659.6الطقاطقةطلبسامياالء22004600بنات بيت فجار الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية59559.5ديريهيوسفمحمدامل22004601بنات بيت فجار الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية91491.4ديريهمحمدزاھراميره22004603بنات بيت فجار الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية58858.8ثوابتهجبرجھادانوار22004604بنات بيت فجار الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية66066طقاطقهمحمدابراھيمايمان22004606بنات بيت فجار الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية58258.2الثوابتهفايزأحمدايمان22004607بنات بيت فجار الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية54354.3الطقاطقةمحمدمحمودتحرير22004608بنات بيت فجار الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية65965.9ديريهمحمدابراھيمحنين22004610بنات بيت فجار الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية85685.6ثوابتهفؤادعدنانحنين22004611بنات بيت فجار الثانويةبيت لحم



العلوم االنسانية88588.5طقاطقهاسماعيلعليحنين22004612بنات بيت فجار الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية67667.6ديريهمحمدمنصورحنين22004613بنات بيت فجار الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية62462.4ثوابتهخليلعليختام22004614بنات بيت فجار الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية54554.5طقاطقهمحمودحاتمدعاء22004615بنات بيت فجار الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية61961.9طقاطقهعبد العزيزمحمددعاء22004616بنات بيت فجار الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية85385.3ثوابتهمحمدموسىربى22004617بنات بيت فجار الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية75575.5ثوابتهعليمحمدرسمية22004618بنات بيت فجار الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية61761.7طقاطقهمحمدصبريرھام22004621بنات بيت فجار الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية70770.7ديريةمحمودمحمدروان22004624بنات بيت فجار الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية59259.2ديريهمحمودوصفيريحانه22004626بنات بيت فجار الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية53453.4طقاطقهمحمدابراھيمزينب22004628بنات بيت فجار الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية58058ثوابتهعبد المنعممصطفىساره22004629بنات بيت فجار الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية63263.2الثوابتهنايفسليمساميه22004630بنات بيت فجار الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية94294.2القواسمهابراھيممحمودسالم22004631بنات بيت فجار الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية80380.3ديريهيوسفعليسماح22004632بنات بيت فجار الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية77377.3ديريهمحمودمحمدسماح22004633بنات بيت فجار الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية58758.7ديريهمحمديوسفسماح22004634بنات بيت فجار الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية64364.3ثوابتهفريدشحدهسمر22004635بنات بيت فجار الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية60760.7طقاطقهمحمدعيسىشروق22004636بنات بيت فجار الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية69369.3ثوابتهفؤادمحمدشروق22004637بنات بيت فجار الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية77677.6ديريهيونسخالدصفاء22004638بنات بيت فجار الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية51951.9ديريهمصطفىفھدصفاء22004639بنات بيت فجار الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية55955.9ديريهمحمودأحمدضحى22004641بنات بيت فجار الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية74974.9خليل ابراھيمعليعبد هللاعزيزة22004643بنات بيت فجار الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية56556.5الديريهعبد العزيززيادغاده22004645بنات بيت فجار الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية64064ديريهعليمحمدغاده22004647بنات بيت فجار الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية89489.4نواصفهخليلعوضفاطمه22004651بنات بيت فجار الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية51151.1طقاطقهابراھيمموسىفاطمه22004652بنات بيت فجار الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية62762.7طقاطقهأحمدنايففاطمه22004653بنات بيت فجار الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية59059طقاطقهمحمودأحمدفدوى22004654بنات بيت فجار الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية75875.8ديريهمحمدعبد الفتاحماجده22004656بنات بيت فجار الثانويةبيت لحم



العلوم االنسانية53153.1ديريهمحمدموسىمرام22004658بنات بيت فجار الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية65565.5ثوابتهمحمودنافزمرام22004659بنات بيت فجار الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية63963.9طقاطقهعليمحمدمليحه22004660بنات بيت فجار الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية56856.8ثوابتهمحمودخالدمنار22004661بنات بيت فجار الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية65465.4طقاطقهمحمدجھادمنى22004662بنات بيت فجار الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية67567.5طقاطقهعبد الرحمنمحمدميرفت22004663بنات بيت فجار الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية77877.8ثوابتهعمرنعيمنبال22004664بنات بيت فجار الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية50050ثوابتهكاملجاللنسرين22004665بنات بيت فجار الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية64764.7طقاطقهساريمحمدنور22004668بنات بيت فجار الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية69969.9ثوابتهعزميمحمدنور22004669بنات بيت فجار الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية80980.9ثوابتهعمرمصباحنور22004670بنات بيت فجار الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية66666.6الكارعبد الرحمنعبد الرحيمھالة22004671بنات بيت فجار الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية52752.7الديريهأحمدزيادھيا22004674بنات بيت فجار الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية69869.8الثوابتةمحمدكاملھيا22004675بنات بيت فجار الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية56956.9طقاطقهمحمودھشاموعد22004677بنات بيت فجار الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية61161.1ديريهأحمدفؤادوفاء22004678بنات بيت فجار الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية75275.2موسىخليلنادراالء22004679الزواھرة الثانوية المختلطةبيت لحم
العلوم االنسانية65765.7حجاجسالمسليماميرة22004680الزواھرة الثانوية المختلطةبيت لحم
العلوم االنسانية75275.2الحجاجابراھيمنعيمجنات22004682الزواھرة الثانوية المختلطةبيت لحم
العلوم االنسانية64364.3بريجيهسليمانسعيدجنان22004683الزواھرة الثانوية المختلطةبيت لحم
العلوم االنسانية77477.4حجاجحسينمحمدمنال22004685الزواھرة الثانوية المختلطةبيت لحم
العلوم االنسانية60660.6حمادعبدهللامنيرازھار22004686واد النيص الثانوية المختلطةبيت لحم
العلوم االنسانية72272.2ابو حمادحمادمصطفىتغريد22004688واد النيص الثانوية المختلطةبيت لحم
العلوم االنسانية65465.4حمادعبدهللانعيمتغريد22004689واد النيص الثانوية المختلطةبيت لحم
العلوم االنسانية53053حمدمحمدخليلھنادي22004692واد النيص الثانوية المختلطةبيت لحم
العلوم االنسانية66066ابو شقرهخليلجھادامل22004693مراح معال الثانوية المختلطةبيت لحم
العلوم االنسانية65765.7ابو شقرةمحموداسماعيلاميره22004694مراح معال الثانوية المختلطةبيت لحم
العلوم االنسانية72672.6طقاطقهمحمدعليجميله22004695مراح معال الثانوية المختلطةبيت لحم
العلوم االنسانية58058ابو شقرةخالدصالحشروق22004696مراح معال الثانوية المختلطةبيت لحم
العلوم االنسانية62562.5شحادةعلييوسفعروب22004700مراح معال الثانوية المختلطةبيت لحم
العلوم االنسانية62262.2الحساسنهحسانكاملابتھال22004702بنات العبيدية الثانويةبيت لحم



العلوم االنسانية58658.6خميسحسنخالداخالص22004703بنات العبيدية الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية69869.8عوضمحمودسامياسراء22004704بنات العبيدية الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية58958.9شنايطهسلمانسميحاسالم22004705بنات العبيدية الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية90890.8ردايدهموسىمحمداسالم22004706بنات العبيدية الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية62162.1العصامحمدمحموداسالم22004707بنات العبيدية الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية54054ردايدهمحموداكرماسماء22004709بنات العبيدية الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية54554.5ردايدهطالبمحمدامال22004711بنات العبيدية الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية64564.5العصامحمداسماعيلامل22004712بنات العبيدية الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية82482.4جدوعاسماعيلحابسامل22004713بنات العبيدية الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية62562.5الردايدهمحمودعبدهللامل22004714بنات العبيدية الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية59659.6الردايدهاسماعيلخليفهامنه22004715بنات العبيدية الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية87487.4العصاابراھيممحمدانعام22004716بنات العبيدية الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية69969.9ردايدهعليامينايات22004717بنات العبيدية الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية78478.4صافيداودصالحايات22004719بنات العبيدية الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية62662.6عيسىمحمودجمالايمان22004720بنات العبيدية الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية56456.4العصاأحمدعبدهللابشرى22004723بنات العبيدية الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية57557.5الجرارحةسليمانعبد الرؤوفبيان22004724بنات العبيدية الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية67067االقرعيوسفنايفبيان22004725بنات العبيدية الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية59759.7الخطيبأحمدمحمدجنان22004726بنات العبيدية الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية93293.2العصاطاھريوسفحنان22004727بنات العبيدية الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية57957.9الحساسنهعليمحمودحنين22004729بنات العبيدية الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية77577.5ابو حنكعلييونسخديجة22004730بنات العبيدية الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية66366.3الردايدهمحمودعليخولة22004732بنات العبيدية الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية69869.8العصامحمودمحمدرحاب22004733بنات العبيدية الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية68268.2ردايدهموسىساميروان22004735بنات العبيدية الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية51251.2حساسنهمحمدأحمدزينب22004738بنات العبيدية الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية54254.2لعصاخليفهتيسيرسجود22004739بنات العبيدية الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية81881.8صافيأحمديوسفسجود22004740بنات العبيدية الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية57957.9ردايدهمطرجميلسالم22004741بنات العبيدية الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية61161.1شنايطهسلمانعليسماح22004745بنات العبيدية الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية90390.3العصامحموديعقوبسماح22004746بنات العبيدية الثانويةبيت لحم



العلوم االنسانية76576.5ردايدهأحمدمحمودشيماء22004748بنات العبيدية الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية50750.7ردايدهعبدأحمدصابرين22004749بنات العبيدية الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية67967.9ابو سرحانمحمدعيادصفاء22004750بنات العبيدية الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية71271.2العصاأحمدفايزضحى22004751بنات العبيدية الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية52852.8الردايدهحسنعليعائده22004752بنات العبيدية الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية64964.9ردايدهمطرمحمودعائشة22004753بنات العبيدية الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية80480.4صافيأحمدنايفعھود22004754بنات العبيدية الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية50150.1الصافيمحمدجميلغاده22004755بنات العبيدية الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية81081عبيديهابراھيمفتحيفاتن22004757بنات العبيدية الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية78778.7صافيعليشاكرفاطمه22004758بنات العبيدية الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية67867.8صافيمحمدصالحفاطمه22004759بنات العبيدية الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية75675.6حميدانمحمدعبدفاطمه22004760بنات العبيدية الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية68068علي حسنمحمودمحمدفاطمه22004761بنات العبيدية الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية81781.7العصامحمدعبد الرحمنفداء22004763بنات العبيدية الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية65965.9العوضاسماعيلعبد الرحمنفصايل22004764بنات العبيدية الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية65265.2ردايدهمحمداحمدفوزيه22004765بنات العبيدية الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية85385.3العصامسعودمحمدكوثر22004766بنات العبيدية الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية73173.1الردايدهعارفابراھيملميس22004767بنات العبيدية الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية53653.6عيساويعليأحمدمروج22004769بنات العبيدية الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية57357.3ردايدهعبدمحمدميسون22004770بنات العبيدية الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية56956.9نواصرهحباسمحمدندى22004771بنات العبيدية الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية70770.7ابو سرحانعوضخالدنھاد22004772بنات العبيدية الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية88588.5الردايدهمحمدمحمودنھاد22004773بنات العبيدية الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية84384.3حسنمحمدمحمدنھى22004774بنات العبيدية الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية95795.7ردايدهعليمحمودوجدان22004777بنات العبيدية الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية52452.4ابو عليمحمدامجدوعد22004778بنات العبيدية الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية72772.7العصامسعودعونيوالء22004780بنات العبيدية الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية87687.6صافيمحمدأحمدياسمين22004781بنات العبيدية الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية91991.9جبريلمحمودمحمدابتسام22004782بنات تقوع الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية71371.3الشاعرخليلعادلاسراء22004784بنات تقوع الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية62062التعمرمحمودعزيزاسالم22004785بنات تقوع الثانويةبيت لحم



العلوم االنسانية62462.4محمدخلفعادلاسماء22004786بنات تقوع الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية82182.1حجاحجهسلمانموسىاسماء22004788بنات تقوع الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية65365.3تعامرهمحمدأحمداالء22004789بنات تقوع الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية72372.3الصباحأحمدعبداالء22004790بنات تقوع الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية87787.7البدنمحمدجميلاماني22004794بنات تقوع الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية70270.2ابو مفرحمحمدخالداماني22004795بنات تقوع الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية63863.8جبرينخليلنعيمامل22004799بنات تقوع الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية64464.4حجاحجهحسنسعودانوار22004802بنات تقوع الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية86186.1العمورموسىمحمودايات22004804بنات تقوع الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية97497.4جبرينعبد العزيزعادلايمان22004805بنات تقوع الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية76076ابو مفرحخليليوسفايه22004806بنات تقوع الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية83183.1البدنداودفوزيتسنيم22004807بنات تقوع الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية61761.7شاوريةموسىعمرتغريد22004808بنات تقوع الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية78978.9عبد الخليلعبد الحاجعيدحنان22004811بنات تقوع الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية66966.9جبرينمحمودعبدحنين22004813بنات تقوع الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية76476.4حجاحجهاسماعيلمحمدحنين22004815بنات تقوع الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية92492.4صباحمحمودداودختام22004817بنات تقوع الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية80580.5البدنابراھيمطالبدينا22004818بنات تقوع الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية70670.6عروجمحمودابراھيمرائده22004819بنات تقوع الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية78478.4شاعرمحمدابراھيمرحاب22004821بنات تقوع الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية75875.8الشاعرمغنمسالمرندة22004823بنات تقوع الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية76276.2مفرحمحمودأحمدروان22004825بنات تقوع الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية94594.5صبيحمحمدحسينريم22004827بنات تقوع الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية92192.1مفرحخليلساميريھام22004828بنات تقوع الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية80180.1سلمانابراھيمعليساره22004830بنات تقوع الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية64864.8سليمانمحمدمحمودسحر22004831بنات تقوع الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية81081صباحعطيهخلفسماھر22004833بنات تقوع الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية78378.3العبدموسىخليلسميره22004834بنات تقوع الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية89389.3جبرينعليأحمدسميه22004835بنات تقوع الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية86786.7رباحمحموداسماعيلسوسن22004839بنات تقوع الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية61261.2سليمانصبحسالمسونا22004840بنات تقوع الثانويةبيت لحم



العلوم االنسانية90890.8العبياتعبدحسينشيرين22004842بنات تقوع الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية90590.5عبد الخليلحسينمحمدصابرين22004844بنات تقوع الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية65065جبرينمحمدحسنصفاء22004845بنات تقوع الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية65065التنحموسىعبد هللاظريفة22004846بنات تقوع الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية60760.7جبرينكايدمحمدعائشة22004847بنات تقوع الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية62862.8غزالعليسعيدعبير22004848بنات تقوع الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية59959.9حجاحجهحسينخالدغاده22004849بنات تقوع الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية80080ابو خليلابراھيمزعلغاده22004850بنات تقوع الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية55655.6عبد الخليلجمعهمحمدغيداء22004851بنات تقوع الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية62562.5جبرينخلفابراھيمفاطمه22004852بنات تقوع الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية84884.8فرحانعبد هللامحمودفرح22004854بنات تقوع الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية89089محمدمحيسنسعودكوثر22004859بنات تقوع الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية75675.6تعامرهموسىمحمودليالي22004860بنات تقوع الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية76376.3عليخليلناصرليلى22004861بنات تقوع الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية75675.6صباحتيسيرفؤادلينا22004862بنات تقوع الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية82882.8كوازبهابراھيممحمدمجاھده22004863بنات تقوع الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية57057حجاحجهمحمودجمالمرام22004864بنات تقوع الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية77377.3حميدحمادخليلمروه22004865بنات تقوع الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية75075حجاحجهجاد هللانايفميرفت22004869بنات تقوع الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية73173.1جبرينخلفموسىميمونه22004870بنات تقوع الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية91991.9ابو مفرحمحمدخالدناھد22004871بنات تقوع الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية84884.8سليمانسليمانابراھيمنجوى22004872بنات تقوع الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية83883.8ابو مفرحابراھيمنايفندين22004873بنات تقوع الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية70770.7تعامرهمحمدحاتمنسرين22004874بنات تقوع الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية59259.2عبد الخليلعبد هللاسالمنسرين22004876بنات تقوع الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية73673.6عبد الخليلجمعةمحمودنوال22004878بنات تقوع الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية64064عروجمحموديوسفنوال22004879بنات تقوع الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية57057العروجأحمدخليلھبه22004880بنات تقوع الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية81381.3جبريلداودنصريھبه22004881بنات تقوع الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية75975.9سلمانابراھيمعليھيا22004883بنات تقوع الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية66466.4زواھرهعبد الرحمنصالحوفاء22004884بنات تقوع الثانويةبيت لحم



العلوم االنسانية63063الكوازبهعبد المجيدبسامايات22004885المنيا الثانوية المختلطةبيت لحم
العلوم االنسانية83983.9الفروخنظمياحمدسجود22004886المنيا الثانوية المختلطةبيت لحم
العلوم االنسانية86086الكوازبهتيسيرخالدسھير22004887المنيا الثانوية المختلطةبيت لحم
العلوم االنسانية86386.3الفروخنظمياحمدماريا22004888المنيا الثانوية المختلطةبيت لحم
العلوم االنسانية75675.6فروخاحمدمحمودمريم22004889المنيا الثانوية المختلطةبيت لحم
العلوم االنسانية84884.8كوازبهعبد المجيدتيسيرھديل22004891المنيا الثانوية المختلطةبيت لحم
العلوم االنسانية65365.3اخرساحمداحمدابتسام22004892بنات التعامرة الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية77777.7عرعراسماعيلاسحقاسراء22004895بنات التعامرة الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية75375.3ابو عمريهأحمدحسناسراء22004896بنات التعامرة الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية78078محمدمحمدحسناسماء22004897بنات التعامرة الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية89589.5ابو حسينأحمدخالداسماء22004898بنات التعامرة الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية70370.3ابو عامريةابراھيممحموداسيل22004899بنات التعامرة الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية70170.1البوابراھيمداودافنان22004900بنات التعامرة الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية57657.6اغويرمحمدأحمداكرام22004901بنات التعامرة الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية74474.4بليبلمحمدمحموداكرام22004902بنات التعامرة الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية88188.1المحاربهمحمودجمالاالء22004903بنات التعامرة الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية69069ساحوريمحمدخالداالء22004904بنات التعامرة الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية93393.3ابو عمريهأحمدسامياالء22004905بنات التعامرة الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية74274.2تعاملهابراھيمعلياالء22004906بنات التعامرة الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية83083الشرايعهحسنمحموداالء22004907بنات التعامرة الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية81481.4الوحشعليعاطفامال22004908بنات التعامرة الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية73673.6الوحشحسينموسىاميمه22004912بنات التعامرة الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية61861.8ابو عيدهمصلحابراھيمايات22004914بنات التعامرة الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية92892.8ابو عريفأحمدجميلايمان22004915بنات التعامرة الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية66766.7ابو رميسمحمدرجاءايمان22004916بنات التعامرة الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية61361.3فراجموسىمحمدايمان22004917بنات التعامرة الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية75175.1ساحوريعليحسنايه22004918بنات التعامرة الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية60660.6الوحشأحمدمحمدايه22004919بنات التعامرة الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية82482.4الوحشخلفعبدبثينة22004920بنات التعامرة الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية51751.7بجاليخلفعيسىبيان22004922بنات التعامرة الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية65865.8محسنعبد الرزاقابراھيمتھاني22004923بنات التعامرة الثانويةبيت لحم



العلوم االنسانية69569.5الزيرداودمحمدجھينة22004924بنات التعامرة الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية81381.3ذويبسالمهعليحنان22004925بنات التعامرة الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية94894.8الوحشابراھيممحمدحنين22004926بنات التعامرة الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية54054ذويبموسىمحموددعاء22004927بنات التعامرة الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية81981.9سلمانخليلموسىدعاء22004928بنات التعامرة الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية87687.6ابو رميسمحمدموسىدالل22004930بنات التعامرة الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية76276.2ذويبسالمهعبد هللارحاب22004931بنات التعامرة الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية82082الوحشأحمدطهرحمه22004932بنات التعامرة الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية52952.9الوحشحسنفوازرشا22004933بنات التعامرة الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية79079ذويبحسنمحمودزينب22004934بنات التعامرة الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية79279.2الوحشمحمدأحمدسائده22004936بنات التعامرة الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية62762.7الوحشعليسالمساميه22004937بنات التعامرة الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية88388.3شرايعهموسىمحمدساميه22004938بنات التعامرة الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية87687.6ابو عمريهعليابراھيمسجى22004939بنات التعامرة الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية94694.6ابو رميسمحمودعليسجى22004940بنات التعامرة الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية84684.6ذويبمحمدابراھيمسخاء22004941بنات التعامرة الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية75975.9السحوريمحمدأحمدسالف22004942بنات التعامرة الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية56256.2تعمريشحادةأحمدسماح22004943بنات التعامرة الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية66866.8الساحوريعليابراھيمسمر22004944بنات التعامرة الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية74374.3ساحوريعليأحمدسناء22004945بنات التعامرة الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية78178.1ابو ارميسمحمودابراھيمسنار22004946بنات التعامرة الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية87587.5بليبلمحمدامينسندس22004947بنات التعامرة الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية81981.9وحشأحمدسليمانشروق22004948بنات التعامرة الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية63063محمدمحمودعبدصابرين22004949بنات التعامرة الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية83483.4زواھرهحسينخالدصمود22004950بنات التعامرة الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية81781.7دنونحسنأحمدضحى22004951بنات التعامرة الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية58058خميسعليابراھيمعائشة22004952بنات التعامرة الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية68368.3محسنحسنعدنانعفاف22004953بنات التعامرة الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية74574.5ابو ارميسمحمدمحمودعھود22004954بنات التعامرة الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية66366.3ابو محميدسليمانأحمدغاده22004955بنات التعامرة الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية71271.2محيسنعبدجمالغدير22004956بنات التعامرة الثانويةبيت لحم



العلوم االنسانية84984.9سالمةمحمدموسىغفران22004957بنات التعامرة الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية88088ابو رعيهرزقداودفاطمه22004959بنات التعامرة الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية78278.2السحوريمحمدعيسىكفاح22004960بنات التعامرة الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية92592.5ذويبسليمانمحمدكوثر22004961بنات التعامرة الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية71271.2دنونمحمدرياضمريم22004964بنات التعامرة الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية92892.8ابو رميسمحمدسليمانناديه22004967بنات التعامرة الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية93493.4ابو رميسمحمدسميحنسرين22004968بنات التعامرة الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية58758.7ذويبمحمدناجينسرين22004969بنات التعامرة الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية62462.4ابو نمريهعليمحمدنورا22004970بنات التعامرة الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية69269.2صومانعمرعبد هللاھبه22004972بنات التعامرة الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية66766.7ابو محميدمحيمدمحمدھبه22004973بنات التعامرة الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية92692.6دار ذويبأحمدعليھديل22004974بنات التعامرة الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية73973.9سراحينخلفعليھنادي22004975بنات التعامرة الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية75575.5ذويبمحمودعودهھنادي22004976بنات التعامرة الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية60660.6الذويبمحمودساميوعد22004977بنات التعامرة الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية58858.8الوحشمحمداسماعيلوفاء22004978بنات التعامرة الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية65865.8دار البومحمدمحمودوفاء22004979بنات التعامرة الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية71471.4الخطيبأحمدابراھيمياسمين22004981بنات التعامرة الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية53153.1ابو الحورسليماناسماعيلاسماء22004983بنات الشواورة الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية54054ابو حورخليلسميحاالء22004984بنات الشواورة الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية90690.6درعاويمحمودعيسىامل22004985بنات الشواورة الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية59559.5ذويبمحمدمحموداميمه22004986بنات الشواورة الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية53353.3ذويبمحمدعليانوار22004987بنات الشواورة الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية59659.6حمدانمحمدخضرايمان22004988بنات الشواورة الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية62962.9ابو عمرابراھيمداودايمان22004989بنات الشواورة الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية67367.3ربايعهمحمدھجرايمان22004990بنات الشواورة الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية57657.6رياطهعبد هللايه22004992بنات الشواورة الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية60160.1عطيهأحمدخالدايه22004993بنات الشواورة الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية78378.3حمادعليمحمودتمارا22004994بنات الشواورة الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية64164.1حمدانعبدهللامحمدحنين22004995بنات الشواورة الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية70170.1عليمحمدعليحنين22004996بنات الشواورة الثانويةبيت لحم



العلوم االنسانية92392.3ابوعمرابراھيممحمدغاليه22005000بنات الشواورة الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية76876.8عليمحمدمحمودفاطمه22005001بنات الشواورة الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية64164.1سالمموسىسعيدكوثر22005003بنات الشواورة الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية58258.2درعاويأحمدابراھيملينا22005004بنات الشواورة الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية78378.3ابورميسمحمودماجدمنال22005005بنات الشواورة الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية54354.3شواورهمحمدرياضھديل22005006بنات الشواورة الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية62862.8صالحتايهمحمداروى22005007بنات دار صالح الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية70370.3صالحعليموسىاسراء22005008بنات دار صالح الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية63363.3اعميهمحمودابراھيماكرام22005009بنات دار صالح الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية90590.5صالحاسماعيلسليمانبراءه22005010بنات دار صالح الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية71971.9كلبيهعودةحسينحنين22005012بنات دار صالح الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية93093صالحخليلخضررنين22005013بنات دار صالح الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية69869.8صالحعليمحمدسائده22005014بنات دار صالح الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية62562.5صالحسالمعليسندس22005015بنات دار صالح الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية52252.2عليانمحمودخالدغدير22005016بنات دار صالح الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية83083سالمعليناجيكفاح22005019بنات دار صالح الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية77977.9الصالحيوسفعادلمدية22005020بنات دار صالح الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية82482.4محمدمحمودمحمدمرام22005021بنات دار صالح الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية63463.4صالححمدانمحمودنھى22005022بنات دار صالح الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية69269.2صالحأحمدمحمودھداية22005024بنات دار صالح الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية85285.2صالحخليلأحمدوالء22005026بنات دار صالح الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية81781.7شواورهعودةعليوالء22005027بنات دار صالح الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية90190.1عيادمحمدعلياسماء22005029بنات روابي القدس الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية79479.4خليفهعبد الرحمنمحموداسيل22005030بنات روابي القدس الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية63963.9ربايعهمحمدحسنامال22005031بنات روابي القدس الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية89189.1ابو سرحانمحمدجميلاماني22005032بنات روابي القدس الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية74474.4الربايعهعيادمحمدانعام22005033بنات روابي القدس الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية51651.6ربايعهمحمودمحمدتحرير22005034بنات روابي القدس الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية84784.7ابو سرحانمحمدعيسىتھاني22005036بنات روابي القدس الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية73073العبيديهيونسأحمدجھاد22005037بنات روابي القدس الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية62562.5الربايعةوديعنايفجھاد22005039بنات روابي القدس الثانويةبيت لحم



العلوم االنسانية72272.2ربايعهأحمدمحمددعاء22005040بنات روابي القدس الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية66866.8ابو سرحانعوضمحمددعاء22005041بنات روابي القدس الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية51651.6صبيحعيسىابراھيمدالل22005042بنات روابي القدس الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية58158.1الربايعةمحمدجمالسناء22005044بنات روابي القدس الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية73473.4ربايعهداودعمادشاديه22005046بنات روابي القدس الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية72572.5ابو سرحاناسماعيلمحمدصباح22005048بنات روابي القدس الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية59059عيادموسىخليلصفاء22005049بنات روابي القدس الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية62962.9ربايعهعليايوبعفاف22005051بنات روابي القدس الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية62362.3ابو سرحانعايدزيادغدير22005052بنات روابي القدس الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية65665.6ربايعهمحمودخالدمھا22005054بنات روابي القدس الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية61861.8ابو سرحانعبدخالدنبال22005055بنات روابي القدس الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية73773.7ابو سرحانمحمدحمدانندى22005057بنات روابي القدس الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية74674.6ربايعهمحمودخالدنھى22005058بنات روابي القدس الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية77077الربايعةجميلابراھيمھديل22005059بنات روابي القدس الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية77877.8ابو سرحانحمدانمحمودھنادي22005060بنات روابي القدس الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية63663.6ابو سرحانجميلخالدھيام22005062بنات روابي القدس الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية71771.7الردايدهعبدمحمدوفاء22005065بنات روابي القدس الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية55555.5صالحاتمحمدكمالجواھر22005067ابو نجيم الثانوية المختلطةبيت لحم
العلوم االنسانية62762.7صالحاتسالمةنعيمحسناء22005068ابو نجيم الثانوية المختلطةبيت لحم
العلوم االنسانية72572.5صالحاتسالمفيصلھيا22005069ابو نجيم الثانوية المختلطةبيت لحم
العلوم االنسانية56656.6الصالحاتعبدخلفاخالص22005070بنات فرحات الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية78078ابو محيميدعليموسىاسراء22005072بنات فرحات الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية65165.1العساكرهخليلسعيداسالم22005073بنات فرحات الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية76176.1عليخليلسالماسماء22005075بنات فرحات الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية91491.4عساكرهمحمدخالداالء22005076بنات فرحات الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية59259.2عوضمحمدابراھيماماني22005078بنات فرحات الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية58758.7المعطيسلمانعادلانصار22005079بنات فرحات الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية64764.7الحجاحجهسالمعزاتايمان22005080بنات فرحات الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية61861.8العساكرهحسنعليايه22005081بنات فرحات الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية64764.7عليخليلفؤادايه22005082بنات فرحات الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية65165.1عوض هللاأحمدماجدبيان22005084بنات فرحات الثانويةبيت لحم



العلوم االنسانية57657.6عساكرهحسينأحمدحال22005085بنات فرحات الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية70970.9زيرحمدداودحنان22005086بنات فرحات الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية56856.8صالحاتمحمدعطيهحنان22005087بنات فرحات الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية85685.6الزيرعليناجيخلود22005089بنات فرحات الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية55355.3سلمان عليمحمودسليمداليه22005090بنات فرحات الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية78578.5عليمحمدسليمدالل22005091بنات فرحات الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية89789.7تعامرهمحمدعليريم22005094بنات فرحات الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية72072عساكرهعوضخالدزينب22005095بنات فرحات الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية73773.7الزيرحسينمحمدزينب22005097بنات فرحات الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية88488.4تعامرهسالممحمدزينب22005098بنات فرحات الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية63763.7الزيرمحمودعادلساجدة22005099بنات فرحات الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية60060عساكرهعوضعليسحر22005101بنات فرحات الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية66266.2احمدمحمدابراھيمسمر22005102بنات فرحات الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية82882.8سلمانابراھيمحسينسمية22005103بنات فرحات الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية68968.9الزيرحسينمحمدسميه22005104بنات فرحات الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية59559.5العروجكايدناجيسميه22005105بنات فرحات الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية66966.9زيرابراھيمزعلسناء22005106بنات فرحات الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية76876.8عطا هللاخليلعادلصفاء22005107بنات فرحات الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية61761.7صالحاتسالمموسىعطاف22005108بنات فرحات الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية73273.2زيرمحمودعزاتفداء22005110بنات فرحات الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية62862.8العروجمحمدابراھيمفدوى22005111بنات فرحات الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية82482.4تنوحابراھيمأحمدكفاح22005112بنات فرحات الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية53953.9الصالحاتمحمدماھرمادلين22005114بنات فرحات الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية66666.6العساكرهمحمودناصرمرام22005115بنات فرحات الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية85085معطيخليلابراھيممريم22005116بنات فرحات الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية81081شاوريهعطيهخالدمنى22005117بنات فرحات الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية60760.7تنوحموسىمحمودمھى22005121بنات فرحات الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية57157.1الزيرمحمدداودناريمان22005123بنات فرحات الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية71971.9العروجمحمودعبد القادرنجاح22005124بنات فرحات الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية77177.1عليخليلسليمنھاد22005125بنات فرحات الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية74274.2عليابراھيمعبدنوف22005126بنات فرحات الثانويةبيت لحم



العلوم االنسانية87287.2صبحخليلنائلھبه22005127بنات فرحات الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية95295.2العساكرهرجاشفيقھديل22005128بنات فرحات الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية51251.2صبحعويضةجمالاسالم22005133بنات العبيات الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية53353.3العبياتمحمدخالداسماء22005134بنات العبيات الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية66566.5عبياتمحمدعوضانوار22005138بنات العبيات الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية57657.6البربريسالمإبراھيمايمان22005139بنات العبيات الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية60860.8العبياتمحمدخالدايمان22005140بنات العبيات الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية65765.7الحجاحجةموسىسميحتحرير22005143بنات العبيات الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية80080عبياتخليلمحمدجھاد22005144بنات العبيات الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية54654.6صبيحعودةعطيةحنين22005145بنات العبيات الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية70670.6العبياتمحمودحسنخولة22005147بنات العبيات الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية61561.5الحمرياحمدسميردانيا22005148بنات العبيات الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية59059العبياتعوضسالمساجدة22005149بنات العبيات الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية71971.9الوحشعيسىمشھورسميحه22005153بنات العبيات الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية64964.9أبو محاربأحمدعبدصابرين22005158بنات العبيات الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية90890.8العبياتعوضمحمودعال22005159بنات العبيات الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية63163.1عبياتسالمأحمدفداء22005160بنات العبيات الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية70170.1نباھينبركاتمحمدفضية22005161بنات العبيات الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية51451.4العبياتأحمدعطافلسطين22005162بنات العبيات الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية57257.2العبياتعودةسليمانمريم22005163بنات العبيات الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية92592.5عويضه صبحموسىخالدمنال22005164بنات العبيات الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية68168.1عبياتعليموسىنسيبة22005165بنات العبيات الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية73673.6العبياتمحمدرائدنورا22005166بنات العبيات الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية88088خليلسليمانرائدھديل22005167بنات العبيات الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية71671.6العبياتمحمدإبراھيمھند22005168بنات العبيات الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية66166.1دنادنةمحمودفؤادوفاء22005169بنات العبيات الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية74974.9حمدانموسىيوسفوالء22005170بنات العبيات الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية54454.4الفروخعبد الحميدسليمانايمان22005175المنشية الثانوية المختلطةبيت لحم
العلوم االنسانية82782.7العبياتحسنمحمدجواھر22005176المنشية الثانوية المختلطةبيت لحم
العلوم االنسانية62462.4ابو حسيناحمدابراھيمفاطمة22005178المنشية الثانوية المختلطةبيت لحم
العلوم االنسانية92892.8ابو ديةحسينمحمدفاطمة22005179المنشية الثانوية المختلطةبيت لحم



العلوم االنسانية92392.3يوسفعبدربهعليبنان22005180الفرير الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية67575نازيحنانبيلجيھان22005181الفرير الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية51557.2عزيزهحناسعدشيرين22005182الفرير الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية95095رمضانمحمودناصرالنا22005183الفرير الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية94894.8غبونعبدالعظيماكرماميره22005185 ثانوية تراسنطه راھبات مار يوسفبيت لحم
العلوم االنسانية55061.1بابونجميلجادهللاميره22005186 ثانوية تراسنطه راھبات مار يوسفبيت لحم
العلوم االنسانية80489.3زغبيخليلفؤادانجي22005187 ثانوية تراسنطه راھبات مار يوسفبيت لحم
العلوم االنسانية73982.1بدرهالياسايادانجيلينا22005188 ثانوية تراسنطه راھبات مار يوسفبيت لحم
العلوم االنسانية86886.8يوسفمحمدمازنايه22005189 ثانوية تراسنطه راھبات مار يوسفبيت لحم
العلوم االنسانية66273.6المغربيالياسيوسفبريتي22005190 ثانوية تراسنطه راھبات مار يوسفبيت لحم
العلوم االنسانية56162.3مسعدالياسجونيجيسيكا اماني22005191 ثانوية تراسنطه راھبات مار يوسفبيت لحم
العلوم االنسانية75483.8مسلمحنايوسفجين22005192 ثانوية تراسنطه راھبات مار يوسفبيت لحم
العلوم االنسانية79488.2الشتلهشفيق /  نقوالخضردانه22005193 ثانوية تراسنطه راھبات مار يوسفبيت لحم
العلوم االنسانية77986.6جقمانسليمارثردميان22005194 ثانوية تراسنطه راھبات مار يوسفبيت لحم
العلوم االنسانية64571.7ميرزاجبرائيلناھدروان22005196 ثانوية تراسنطه راھبات مار يوسفبيت لحم
العلوم االنسانية72080بابونابراھيمجوزيفسالي22005197 ثانوية تراسنطه راھبات مار يوسفبيت لحم
العلوم االنسانية75784.1لحدوجوزيفاميلساندرا22005198 ثانوية تراسنطه راھبات مار يوسفبيت لحم
العلوم االنسانية73081.1بلوطانطونجورجسلينا22005200 ثانوية تراسنطه راھبات مار يوسفبيت لحم
العلوم االنسانية68175.7قراعهعودةسميرسيرينا22005201 ثانوية تراسنطه راھبات مار يوسفبيت لحم
العلوم االنسانية81690.7الصليبيروكمنذرشرين22005202 ثانوية تراسنطه راھبات مار يوسفبيت لحم
العلوم االنسانية73481.6الحيحييعقوبالياسفيرونيكا22005203 ثانوية تراسنطه راھبات مار يوسفبيت لحم
العلوم االنسانية73481.6جقمانحناخليلالنا22005205 ثانوية تراسنطه راھبات مار يوسفبيت لحم
العلوم االنسانية64671.8حنضلابراھيماسعدلين22005206 ثانوية تراسنطه راھبات مار يوسفبيت لحم
العلوم االنسانية59065.6حنضلبشارهعادلمريم22005207 ثانوية تراسنطه راھبات مار يوسفبيت لحم
العلوم االنسانية70578.3مرادوديعشارليميرا22005208 ثانوية تراسنطه راھبات مار يوسفبيت لحم
العلوم االنسانية70978.8غروبشارهالياسميرنا22005209 ثانوية تراسنطه راھبات مار يوسفبيت لحم
العلوم االنسانية88088دعنارمضانأحمدنور22005210 ثانوية تراسنطه راھبات مار يوسفبيت لحم
العلوم االنسانية89689.6فيضيعدنانعمادھيا22005211 ثانوية تراسنطه راھبات مار يوسفبيت لحم
العلوم االنسانية84393.7الصوصرفلهطارقيارا22005212 ثانوية تراسنطه راھبات مار يوسفبيت لحم
العلوم االنسانية60767.4اليتيمساميوديعجوانا22005213الراعي الصالح السويديةبيت لحم
العلوم االنسانية66866.8رمضانمحمدمحمودديما22005214الراعي الصالح السويديةبيت لحم



العلوم االنسانية89489.4سمارهمحموداحمددينا22005215الراعي الصالح السويديةبيت لحم
العلوم االنسانية78987.7ابورمانسليمعصامرشا22005216الراعي الصالح السويديةبيت لحم
العلوم االنسانية64471.6اسطفانفرحروميورنا22005217الراعي الصالح السويديةبيت لحم
العلوم االنسانية66674قرطخليلحبيبرنين22005218الراعي الصالح السويديةبيت لحم
العلوم االنسانية59265.8مطركاملعمادسيما22005219الراعي الصالح السويديةبيت لحم
العلوم االنسانية71379.2مطرعيسىسھيلشروق22005220الراعي الصالح السويديةبيت لحم
العلوم االنسانية88488.4أفغانيخليلحناغدير22005221الراعي الصالح السويديةبيت لحم
العلوم االنسانية61861.8خالويناجيأحمدلمى22005222الراعي الصالح السويديةبيت لحم
العلوم االنسانية92292.2عابدينرباحمحمدمالك22005223الراعي الصالح السويديةبيت لحم
العلوم االنسانية60867.6ابوقبعلطفيبشيرھبه22005224الراعي الصالح السويديةبيت لحم
العلوم االنسانية70870.8الفواغرةسالمةاحمداليدا22005225طاليتا قوميبيت لحم
العلوم االنسانية76985.4عمروالياسموريسإيفا22005226طاليتا قوميبيت لحم
العلوم االنسانية79488.2الصراصنقوالكارلوسجوليانا22005227طاليتا قوميبيت لحم
العلوم االنسانية67274.7زرينهنعيمجريسجولين22005228طاليتا قوميبيت لحم
العلوم االنسانية55461.6الصويمترينعيمحنان22005229طاليتا قوميبيت لحم
العلوم االنسانية76576.5خليفخليفعليحياة22005230طاليتا قوميبيت لحم
العلوم االنسانية75383.7غواليجودهبسامريھام22005231طاليتا قوميبيت لحم
العلوم االنسانية59766.3مكركرسميحكاسترولورين22005234طاليتا قوميبيت لحم
العلوم االنسانية63670.7حنضلابراھيمفريدمايه22005235طاليتا قوميبيت لحم
العلوم االنسانية63070غانمالياسابراھيممريم22005236طاليتا قوميبيت لحم
العلوم االنسانية77385.9االعرجنعيمسيمونميرا22005237طاليتا قوميبيت لحم
العلوم االنسانية69377مسلمعيسىيوسفميناس22005238طاليتا قوميبيت لحم
العلوم االنسانية70970.9الدويكساميانيسنسرين22005239طاليتا قوميبيت لحم
العلوم االنسانية59259.2الخطيبشتيويعيسىانوار22005240األمل الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية50956.6مخلوفنجيبعيسىليندا22005242األمل الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية62969.9غواليحناعصاممارسيل22005243األمل الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية62262.2سلمانعبدالخالقمحمدمي22005246األمل الثانويةبيت لحم
العلوم االنسانية58264.7بيكيالياسسمعاناوريانا22005248البطريركية الالتينيةبيت لحم
العلوم االنسانية62669.6الحذوهجريسنديمتمارا22005249البطريركية الالتينيةبيت لحم
العلوم االنسانية67167.1العزهمحموديونسناديه22005251البطريركية الالتينيةبيت لحم
العلوم االنسانية90490.4المساعيدعبد الرحمنمحمددعاء22005252البطريركية الالتينيةبيت لحم



العلوم االنسانية57563.9العالمعايدنسيمدينا22005253البطريركية الالتينيةبيت لحم
العلوم االنسانية64471.6نزالبشارةجمالفيكتوريا22005255البطريركية الالتينيةبيت لحم
العلوم االنسانية77686.2صراصنخلهنعيمماري22005256البطريركية الالتينيةبيت لحم
العلوم االنسانية80389.2قطانانطونيوسفماريا22005257البطريركية الالتينيةبيت لحم
العلوم االنسانية82191.2عوضميخائيلخضرمرام22005258البطريركية الالتينيةبيت لحم
العلوم االنسانية78987.7مصلحالياسفؤادامجاد22005259الروم الكاثوليكبيت لحم
العلوم االنسانية61668.4الطويلفريدرائدرنين22005260الروم الكاثوليكبيت لحم
العلوم االنسانية58064.4قمصيهناجيمجديروزان22005261الروم الكاثوليكبيت لحم
العلوم االنسانية79187.9عوادنصريياسركاثرين22005262الروم الكاثوليكبيت لحم
العلوم االنسانية81390.3ابو سعدهحناراجيندين22005264الروم الكاثوليكبيت لحم
العلوم االنسانية83783.7حمدانعايشخضرحياة22005265الرعاة للروم االرثوذكسبيت لحم
العلوم االنسانية59365.9خيراسعدابراھيمدرين22005266الرعاة للروم االرثوذكسبيت لحم
العلوم االنسانية58665.1بنورهالياسخليلديما22005267الرعاة للروم االرثوذكسبيت لحم
العلوم االنسانية53459.3عوادعيسىالياسرزان22005268الرعاة للروم االرثوذكسبيت لحم
العلوم االنسانية55661.8داودميخائيلجورجريناد22005270الرعاة للروم االرثوذكسبيت لحم
العلوم االنسانية74883.1بنورهجورجراميسحر22005271الرعاة للروم االرثوذكسبيت لحم
العلوم االنسانية80189بنورهعيسىنائلشروق22005272الرعاة للروم االرثوذكسبيت لحم
العلوم االنسانية76785.2بنورهعيسىنائلشرين22005273الرعاة للروم االرثوذكسبيت لحم
العلوم االنسانية69377اليتيمجورجمنصورندين22005275الرعاة للروم االرثوذكسبيت لحم
العلوم االنسانية59265.8خيرعطاهللاماجدوالء22005276الرعاة للروم االرثوذكسبيت لحم
العلوم االنسانية71379.2المصالحةجورجرائداناھيد سعاد22005277االنجيلية اللوثريةبيت لحم
العلوم االنسانية59466خيرالياسوليدتمارا22005278االنجيلية اللوثريةبيت لحم
العلوم االنسانية74282.4الھواشخضرمنذرروان22005281االنجيلية اللوثريةبيت لحم
العلوم االنسانية64371.4غريباسكندرجميللوريس22005282االنجيلية اللوثريةبيت لحم
العلوم االنسانية72280.2رشماويحنافاديلينا22005283االنجيلية اللوثريةبيت لحم
العلوم االنسانية58565ابراھيمالياسماجدنبال22005284االنجيلية اللوثريةبيت لحم
العلوم االنسانية68075.6خليلاسبيرخضرھديل22005285االنجيلية اللوثريةبيت لحم
العلوم االنسانية68075.6االطرشلطفيحناياسمين22005286االنجيلية اللوثريةبيت لحم
العلوم االنسانية70878.7بنورهنسيماسامةايناس22005287البطريركية الالتينية بيت ساحوربيت لحم
العلوم االنسانية68576.1شومليجريسعصامتانيا22005288البطريركية الالتينية بيت ساحوربيت لحم
العلوم االنسانية63971ھواشعازرنخلهدانا22005289البطريركية الالتينية بيت ساحوربيت لحم



العلوم االنسانية58565فرھودجورجخليلرنا22005290البطريركية الالتينية بيت ساحوربيت لحم
العلوم االنسانية52358.1االطرشفؤادعمادرنا22005291البطريركية الالتينية بيت ساحوربيت لحم
العلوم االنسانية55561.7خورييوسفتوفيقساندي22005292البطريركية الالتينية بيت ساحوربيت لحم
العلوم االنسانية55061.1خوريينجغريس22005293البطريركية الالتينية بيت ساحوربيت لحم
العلوم االنسانية67967.9القصراوي التميميربحي محمودابراھيم26005401طارق بن زياد الثانويةالخليل
العلوم االنسانية52352.3دعنااسحقسعيداحمد26005402طارق بن زياد الثانويةالخليل
العلوم االنسانية61161.1ساليمهعبد الحليمعادلاحمد26005403طارق بن زياد الثانويةالخليل
العلوم االنسانية61561.5ابو داوودخليلعلياحمد26005404طارق بن زياد الثانويةالخليل
العلوم االنسانية69969.9عشاديبفالحاحمد26005405طارق بن زياد الثانويةالخليل
العلوم االنسانية59859.8ابو داوداسماعيلرياضاسامه26005408طارق بن زياد الثانويةالخليل
العلوم االنسانية62362.3جملاسماعيلمحمداسماعيل26005410طارق بن زياد الثانويةالخليل
العلوم االنسانية60960.9ابو ارميلهسعديزيادامير26005412طارق بن زياد الثانويةالخليل
العلوم االنسانية57757.7قفيشهصالحعبد الودودانس26005414طارق بن زياد الثانويةالخليل
العلوم االنسانية66366.3ابو تركياحمدمحمدانس26005415طارق بن زياد الثانويةالخليل
العلوم االنسانية58558.5زرومحمدمحمد جمعهايمن26005417طارق بن زياد الثانويةالخليل
العلوم االنسانية79579.5طهرضوانصالحايمن26005418طارق بن زياد الثانويةالخليل
العلوم االنسانية78178.1جابربدرحسنبدر26005421طارق بن زياد الثانويةالخليل
العلوم االنسانية76476.4ابو ماضيجبرينابراھيمثائر26005430طارق بن زياد الثانويةالخليل
العلوم االنسانية67667.6ابو سنينهعيسىمحمودجھاد26005432طارق بن زياد الثانويةالخليل
العلوم االنسانية58658.6قيمريتوفيقرمضانحامد26005436طارق بن زياد الثانويةالخليل
العلوم االنسانية79679.6رجبيطالبعادلحمزه26005439طارق بن زياد الثانويةالخليل
العلوم االنسانية71471.4دودينحسنيوسفحمزه26005440طارق بن زياد الثانويةالخليل
العلوم االنسانية58858.8اطرشيوسفعبد السميعربيع26005449طارق بن زياد الثانويةالخليل
العلوم االنسانية80880.8جابرصالحشعيبسائر26005452طارق بن زياد الثانويةالخليل
العلوم االنسانية78278.2ابو حتهمحمدصالحسعيد26005454طارق بن زياد الثانويةالخليل
العلوم االنسانية79179.1رجبيمحمد زايدصالحسيف26005456طارق بن زياد الثانويةالخليل
العلوم االنسانية71871.8ٍ◌جابرديبمحمد جبرشريف26005457طارق بن زياد الثانويةالخليل
العلوم االنسانية61561.5رجبيمحمد كاملسعدصفوت26005459طارق بن زياد الثانويةالخليل
العلوم االنسانية78378.3بدويرجبجودهعبد الكريم26005471طارق بن زياد الثانويةالخليل
العلوم االنسانية58758.7بدويمحمدجمالعبد هللا26005472طارق بن زياد الثانويةالخليل
العلوم االنسانية62262.2كركيرضوانخالدعبد هللا26005474طارق بن زياد الثانويةالخليل



العلوم االنسانية52452.4اطرشيوسفكمالعبد هللا26005475طارق بن زياد الثانويةالخليل
العلوم االنسانية68068ابو رميلهحسينحسنعز26005479طارق بن زياد الثانويةالخليل
العلوم االنسانية51851.8علي سالمصبحيحجازيعزام26005480طارق بن زياد الثانويةالخليل
العلوم االنسانية66066ابو حتهمحمداسحقعطا26005481طارق بن زياد الثانويةالخليل
العلوم االنسانية82682.6بشرمحمدعيسىعالء26005484طارق بن زياد الثانويةالخليل
العلوم االنسانية67367.3دراويشمحموديسريعالء26005487طارق بن زياد الثانويةالخليل
العلوم االنسانية53753.7قصراويعباسعرفاتعالم26005488طارق بن زياد الثانويةالخليل
العلوم االنسانية56956.9جعيديعيسىمحمدعلي26005492طارق بن زياد الثانويةالخليل
العلوم االنسانية54554.5ابو سنينهمصطفىمحمدعلي26005493طارق بن زياد الثانويةالخليل
العلوم االنسانية52752.7دعناياسينساميمحمد26005514طارق بن زياد الثانويةالخليل
العلوم االنسانية55255.2ابو حسينمحمدشاھرمحمد26005516طارق بن زياد الثانويةالخليل
العلوم االنسانية69069ابو داودخليلفايزمحمد26005523طارق بن زياد الثانويةالخليل
العلوم االنسانية71771.7اطرشمحمدنضالمحمد26005528طارق بن زياد الثانويةالخليل
العلوم االنسانية63063وزوزاسماعيلھاشممحمد26005529طارق بن زياد الثانويةالخليل
العلوم االنسانية79979.9رجبيابراھيماسحقمحمود26005530طارق بن زياد الثانويةالخليل
العلوم االنسانية54654.6ابو صبيحعبد الحميدرمضانمحمود26005532طارق بن زياد الثانويةالخليل
العلوم االنسانية73173.1طهاحمدزھيرمحمود26005533طارق بن زياد الثانويةالخليل
العلوم االنسانية61961.9فاخورينمرمحمد صالحمصطفى26005537طارق بن زياد الثانويةالخليل
العلوم االنسانية56256.2ابو داوودابراھيمروبينمصعب26005538طارق بن زياد الثانويةالخليل
العلوم االنسانية70670.6حسن موسىعبد العزيزعليمعاذ26005540طارق بن زياد الثانويةالخليل
العلوم االنسانية54354.3ابو حمادحربيتيسيرمعتز26005541طارق بن زياد الثانويةالخليل
العلوم االنسانية62462.4ابو حسينعبد الفتاحصالحمعتز26005542طارق بن زياد الثانويةالخليل
العلوم االنسانية60560.5الكركيعبد الحليمحلميمنتصر26005544طارق بن زياد الثانويةالخليل
العلوم االنسانية89089وزوزاسماعيلھشاممنجد26005545طارق بن زياد الثانويةالخليل
العلوم االنسانية73373.3جريويعبد السميعمحمد عصفورمھند26005546طارق بن زياد الثانويةالخليل
العلوم االنسانية75975.9ابو حديدعبد الرحيمعصاممھند26005548طارق بن زياد الثانويةالخليل
العلوم االنسانية54254.2ابو صبيحايوبعمادمھند26005549طارق بن زياد الثانويةالخليل
العلوم االنسانية55355.3دعنامحمد موسىھشاممھند26005550طارق بن زياد الثانويةالخليل
العلوم االنسانية58258.2القيمرياسماعيلبشيرھاني26005557طارق بن زياد الثانويةالخليل
العلوم االنسانية72972.9كفراويعبد الحميدخالدوائل26005560طارق بن زياد الثانويةالخليل
العلوم االنسانية53653.6اطرشمحمد رباحعصاموائل26005561طارق بن زياد الثانويةالخليل



العلوم االنسانية66966.9غيثمحمدشاھينوجدي26005563طارق بن زياد الثانويةالخليل
العلوم االنسانية50050رجبيعليمحمودوسيم26005564طارق بن زياد الثانويةالخليل
العلوم االنسانية79879.8ابو تركيعلياحمدوليد26005566طارق بن زياد الثانويةالخليل
العلوم االنسانية63263.2داوودعيسىامينيوسف26005571طارق بن زياد الثانويةالخليل
العلوم االنسانية67667.6جعبريعبد الجليلمحمد ناصراحمد26005576الراشدين الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية56256.2مسودهاكرمنمراكرم26005583الراشدين الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية62662.6زيتونعبد القادرمحمد ايمنامجد26005584الراشدين الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية69269.2شاوركاملبديعامير26005585الراشدين الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية63163.1دعناادمماجدايھاب26005591الراشدين الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية64364.3ياسيناحمدمحمدجالل الدين26005599الراشدين الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية54254.2جابرعبد الحافظمحمد صابرحاتم26005600الراشدين الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية51851.8فاخوريمحمدمازنحازم26005602الراشدين الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية57457.4غزاويحامدايادحامد26005603الراشدين الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية63663.6قواسميمحمدزيادحسام26005604الراشدين الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية72772.7ابو الحالوهجادورمضانخالد26005608الراشدين الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية64164.1جابرعيسىحسنرامي26005610الراشدين الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية63063الجعبريساميمحمدسامي26005615الراشدين الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية57757.7دويكيعقوبعيدسعد26005618الراشدين الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية53653.6ادريسعبد الحافظمروانسليم26005619الراشدين الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية56956.9ھشلمونرسميرجبصفوت26005623الراشدين الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية65165.1دعدرهمحمداسحقطارق26005628الراشدين الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية64564.5محتسبعبد الرؤوفعماد الدينعبد الرؤوف26005632الراشدين الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية56856.8شريفاحمدعزامعمرو26005646الراشدين الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية57757.7زعتريمحمد عليھشامعنان26005647الراشدين الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية58258.2زلوميعقوبخيريفارس26005651الراشدين الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية55855.8نتشهعيدادريسمحمد26005656الراشدين الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية56356.3اعسيليرفيقبساممروان26005671الراشدين الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية70470.4طباخيمحمداكرممنتصر26005676الراشدين الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية51451.4سنقرطحسنيناصرمنتصر26005678الراشدين الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية72472.4عيدهابراھيمھشاممنتصر26005679الراشدين الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية77577.5مسودهشوكتعادلمنير26005682الراشدين الثانوية للبنينالخليل



العلوم االنسانية58158.1زعترينعمانعمرانمھند26005686الراشدين الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية71871.8الحدادمحمد توفيقبسامنسيم26005690الراشدين الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية58658.6بكريداودناصرنور الدين26005692الراشدين الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية54454.4الجعبريكمالصالحھمام26005693الراشدين الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية58858.8شيوخيحسنحلميوديع26005694الراشدين الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية63063شعراويمصطفىاسامةابراھيم26005702ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية59059زغيريوسفعبدالجبارابراھيم26005703ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية82582.5نتشهمحمودعبدالعزيزابراھيم26005705ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية54254.2احمروابراھيممحمدابراھيم26005706ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية68268.2قفيشةحمديبرھاناحمد26005708ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية81381.3الكركيخالدحاتماحمد26005710ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية54954.9زيتونشعبانحامداحمد26005711ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية84284.2شاھينمحمدحجازياحمد26005712ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية83183.1اشھبمحفوظرياضاحمد26005713ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية70470.4ابوعمرعبدالمجيدمحمداحمد26005715ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية64764.7دويكابراھيمعزاماسامة26005718ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية66166.1مرقهغالبكريماسالم26005724ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية69869.8قاعودمحمدنضالاسالم26005725ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية57057جوالنيحسنمحمد حسنامجد26005729ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية62262.2نتشهموسىمحمد نظميامجد26005730ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية63263.2الدويكجودهغسانامجد26005731ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية57957.9مسودهديبسميرامير26005733ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية51551.5ھشلمونرشدياسحقانس26005735ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية61061قواسمهعبدالفتاحبدرانس26005736ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية67067نتشةمحمد شحادةعزميانس26005739ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية57757.7دنديسطهوائلانس26005741ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية76076نجارصالحيحيىانس26005742ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية68368.3عمروعليناصراياد26005743ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية77377.3دعيسعبدالجواداسحقايھاب26005745ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية71571.5التميمي محمد عمربسامباسل26005746ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية66366.3شبانهعبدالجبارخضربركات26005748ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل



العلوم االنسانية63563.5ناصرالدينموسىايمنبھاء26005751ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية62462.4ابوصبيحمحمدداودثائر26005753ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية81881.8عزهفھمينھادثائر26005754ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية65765.7ابوھيكلجميلھانيجميل26005758ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية73273.2االشقرعبدالمجيدماجدحازم26005760ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية76676.6محتسبعبد الودوداسامةحامد26005761ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية69769.7 التميمي"القصراوي" عبدالحميد نجمحامد26005762ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية55955.9سيوريخضرعبدالمحسنحسن26005763ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية60360.3شرباتي" محمدحسين" شريفحسين26005765ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية76976.9الشريف" محمديوسف" احمدحمزة26005767ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية53253.2جعبريعطاجوادحمزة26005768ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية68368.3شرباتيفارسخالدحمزة26005769ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية80180.1عرفهكمالنوافحمزه26005771ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية58858.8دوفشمحمد بدوي محمد جوادرأفت26005778ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية62762.7أبوسليمهزكيجمعهرأفت26005779ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية62962.9شاھينعبد الكريمعبدالناصررازي26005780ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية53253.2الھشلمونديابنايفراكان26005781ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية61161.1سعيدمحمدعبدالعاطيرامي26005783ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية59459.4دنديسمحمد داودجمال رمزي26005785ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية67367.3عيدهابراھيمعزامرمزي26005786ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية62962.9حسونهمحمدھاشمزياد26005789ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية56256.2الجنيدياحمدزيادزيد26005791ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية69769.7قواسمهفھدعمرزيد26005793ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية54754.7النتشهعزالدينخضرسالم26005794ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية61061النتشهرجبمحمد نجاحسعد26005796ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية63763.7النتشهحسنعامرسھيل26005799ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية64964.9محتسبطاھراشرفصائب26005803ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية83683.6أبو عمرمحمد صبحيماھرصبحي26005805ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية59859.8الدميريرضوانخالدصفوت26005807ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية66466.4القيسيجميل محمد قاسمصالح26005809ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية70570.5الجنيديجميلرشادصھيب26005810ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل



العلوم االنسانية67567.5ھيمونيمحمدعادلصھيب26005811ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية52952.9ابو خلففؤادعبدالسالمصھيب26005812ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية69669.6احمرومحمدابراھيمضياء26005814ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية54654.6السيداحمدعدنانضياء26005815ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية85985.9كركيزكرياجوادطارق26005816ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية56956.9النتشهعرفاتمحمد عصامعادل26005818ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية82882.8ادعيسعبدالفتاحبدرعامر26005819ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية53453.4قواسمهمصطفىاحمدعبد هللا26005821ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية69469.4الخطيبمحمدعامرعبد هللا26005823ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية52852.8سيوريعزميعزامعبد هللا26005824ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية77677.6عشامصباحمحمدعبد هللا26005825ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية84184.1طيطيسليمانمحمودعبد هللا26005826ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية68168.1محتسبعبد الحسيبكمالعبدالحسيب26005828ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية73473.4مرقهعبد الحميدربيععبدالحميد26005829ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية61361.3شاورعبد الرحيمالياسعبدالرحيم26005830ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية84384.3الھيمونيعبد الكريماكرمعبدالكريم26005832ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية52752.7محتسبعبدالودودباسمعبدالودود26005835ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية59259.2بدراحمدحاتمعبيده26005836ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية75075التميمي الداعور  عبد هللا بدويعدي26005838ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية53353.3بدرزين الدينغسانعدي26005840ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية56956.9نيروخعزالدين محمد عادلعزالدين26005842ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية78678.6شماسعزميفارسعزمي26005845ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية54754.7زغيرابراھيمعليعالء26005849ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية58958.9دويكمحمد بشيرمروانعالء26005851ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية86786.7مرقهمحمد سعيدمحمد فايزعلي26005852ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية75675.6شاھينعليابراھيمعلي26005853ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية57157.1النتشهعليانورعلي26005854ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية65365.3مجاھدابراھيمصبحيعلي26005856ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية68068حريزاتعليعمادعلي26005857ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية75175.1زغيرعبدالعفوجوادعمر26005861ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية60560.5جعبهعمرغسانعمر26005862ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل



العلوم االنسانية52652.6أبوحديدفيصلمحمودعمر26005863ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية83283.2سيورينعمانمحمد بسامعمرو26005864ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية60060امريشعزاتمحي الدينعنان26005865ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية79779.7النتشهعبدالكريمطالبفارس26005866ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية69469.4نجارالفيكايدفراس26005868ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية86086باليعزمييعقوبفراس26005869ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية65065نتشهقاسمفھميفھد26005872ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية52352.3سلھبعبدالسالمسليمقيس26005873ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية73473.4مجاھدمحمد حافظنضاللؤي26005875ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية72972.9جوالنيمحمدجميلمالك26005879ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية54554.5شريفمحمد سعيدسعيدمالك26005882ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية57257.2برقانمحمد محمودنادرمجدي26005886ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية53753.7احمروخالدارقممحمد26005891ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية69969.9ابوشخيدمرضوانجھادمحمد26005894ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية67567.5الجنيدياحمدزيادمحمد26005897ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية68468.4ابوشخيدمعيدسميحمحمد26005898ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية75575.5سنقرطراشدعاطفمحمد26005899ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية60060البلتاجياحمدعبدهللامحمد26005900ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية50950.9المحتسبمحمدعمرانمحمد26005902ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية54954.9غزالهمحمد ابراھيمغالبمحمد26005904ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية75375.3ابو شكرعطافالحمحمد26005905ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية56556.5زروعبد القادرفياضمحمد26005906ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية83683.6سكافيربيعماھرمحمد26005909ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية75575.5قواسمهعبدالعزيزمنيرمحمد26005910ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية62162.1النتشهعبدالرحيميعقوبمحمد26005914ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية73573.5اماممحموداكرممحمدابراھيم "26005915ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية55655.6عويويعبد الرزاقمحمد خالدمحمدسامي "26005916ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية52152.1رجبيمحمدسليمانحامدمحمدسليمان "26005917ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية70570.5 الحسيني"ابوعصب" راتب حسنمحمدعادل "26005918ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية65665.6سنقرطمحموداحمدمحمود26005922ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية66266.2جمجومفيضيجبرمحمود26005923ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل



العلوم االنسانية60960.9حسونهرأفتعبدالسالممحمود26005925ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية53553.5ابوعمرمحمد فؤادعصاممحمود26005926ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية77677.6مجاھدنمرايوبمدحت26005927ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية58758.7الدويكمرتضىجمالمرتضى26005930ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية56656.6عمرومحمودامجدمروان26005931ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية50350.3مرقهعمرانحساممروان26005932ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية70070عيدهربيعزيادمصعب26005935ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية53053جنيديمحمد رجبعبدالسالممصعب26005936ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية56556.5التميمينصرينجيبمصعب26005938ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية55855.8قواسمهيحيى محمد زكريامعاوية26005939ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية52652.6قواسمهمصطفىمحمدعامرمعتز26005940ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية54954.9مسكعبدالجليلزيدانمعتز26005942ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية56156.1قواسمهابراھيمعطامعتز26005943ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية78278.2الدويكعوني"محمد سمير " منتصر26005946ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية65565.5جنيديمحمد مفلحاسعدمنتصر26005947ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية53453.4احمروخالدفايزمنتصر26005949ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية72872.8جنيديمحمدنايفمنتصر26005950ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية77477.4زغيراسحقحمديمھند26005952ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية65065زلومعزاتسليمانمھند26005953ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية68168.1قواسمةعبدالحيعزاممھند26005954ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية69869.8طھبوبصالحعبدالسالمموفق26005959ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية67367.3ناصرالدين" محمد مرتضى"ماھرنضال26005963ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية62962.9كركينبيلرياضنورالدين26005964ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية80080ابوالفيالتمحمد منيرعلينورالدين26005965ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية60060تكروريعليمحمدھارون26005966ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية70070النتشهمحمودمحمد جوديھاشم26005967ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية58458.4الجنيديھاشمنعمانھاشم26005969ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية75875.8عابدينمحمدجميلھمام26005971ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية74474.4النتشهخليلاسعدھيثم26005972ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية74074خطيبسعديايمنھيثم26005973ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية69769.7صالححسنغالبوسيم26005974ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل



العلوم االنسانية62462.4الشرباتيربحيديبوليد26005975ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية63963.9ابوشخيدمابراھيمحسينياسر26005977ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية65565.5سموحاسماعيلحمادهياسر26005978ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية61961.9زروعبدالمجيدماجدياسر26005979ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية65065الزغيربدويمحمدفرحاتيزن26005981ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية70070ابوشخيدممحمدعبدالغفاريزن26005982ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية70570.5ابوغزالهمحمد سعيداسعديعقوب26005983ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية68568.5كيال تميمييوسفمحمد طارق يوسف26005984ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية65165.1شاھينشفيقحيدريوسف26005986ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية71371.3ناصرالدينصائب عزميعزاميوسف26005988ذكور ابراھيم ابو دية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية60967.7ابو داوودرضوانحسناحمد26005991حكمت المحتسب الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية55455.4شبانهعبد السميعنضالاحمد26005997حكمت المحتسب الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية53553.5فنونسميرمحمد خيرياشرف26006002حكمت المحتسب الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية56156.1زيتونيوسفروملامير26006007حكمت المحتسب الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية86386.3فنونهرضوانعبد الكريمامير26006008حكمت المحتسب الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية64464.4ساليمهنايفنافذامين26006009حكمت المحتسب الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية76876.8شاھينمصطفىمحمد اكرمانس26006010حكمت المحتسب الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية58058المحتسبحمادهمحمد عيدانس26006011حكمت المحتسب الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية78078النتشهرشادمحمد نبيلانس26006012حكمت المحتسب الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية72272.2ابو فنونهمحمدحسنايمن26006013حكمت المحتسب الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية65865.8ابو سنينهحامدجمالايھاب26006014حكمت المحتسب الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية56256.2الطويلعبدانوربھاء26006018حكمت المحتسب الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية65465.4مجاھدعثمانحسامثائر26006020حكمت المحتسب الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية57457.4شيخ درهمرسيعبد الرزاقحامد26006023حكمت المحتسب الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية55755.7ابو كفسلميابراھيمرأفت26006029حكمت المحتسب الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية56356.3الشويكيمحمدعايشرياض26006035حكمت المحتسب الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية56856.8داودمحمدھشامصفوان26006040حكمت المحتسب الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية60860.8اقنيبيعثمانمحمدضياء26006043حكمت المحتسب الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية65965.9مطاوعحسينحسنعالء26006058حكمت المحتسب الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية53653.6ابو سنينهعليعبد المعزعلي26006060حكمت المحتسب الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية62462.4غيثمحمدحمزهعمار26006062حكمت المحتسب الثانوية للبنينالخليل



العلوم االنسانية87287.2نتشهاحمدامينعمر26006063حكمت المحتسب الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية61961.9الترتوريمحمدمروانعنان26006065حكمت المحتسب الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية63363.3قنيبيعبد الرؤوفوائلعنان26006066حكمت المحتسب الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية56756.7قفيشهشحدهعقيلفارس26006069حكمت المحتسب الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية52152.1شنانفتحيعيسىفتحي26006071حكمت المحتسب الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية65265.2داودقاسمعليقاسم26006073حكمت المحتسب الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية76276.2طيطيعناززيادماھر26006081حكمت المحتسب الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية58358.3مھنامحمداحمدمجدي26006082حكمت المحتسب الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية79979.9طيطياسحقامينمحمد26006085حكمت المحتسب الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية61261.2سيوريعزميبساممحمد26006086حكمت المحتسب الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية56456.4شرباتيمحمد فايزجاللمحمد26006089حكمت المحتسب الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية64364.3نتشه"محمد فخري"  خالدمحمد26006091حكمت المحتسب الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية77577.5رجبيمحمد زايدخالدمحمد26006092حكمت المحتسب الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية55555.5ابو داوودعبد السميعسميرمحمد26006096حكمت المحتسب الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية57757.7غانمشعبانمحمودمحمد شادي"26006098حكمت المحتسب الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية65065ابو رميلهمكرومنافذمراد26006112حكمت المحتسب الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية74274.2الجعبريمحمدرشادمعاذ26006116حكمت المحتسب الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية63663.6قصراويعبد السالممحمد راغبمعتز26006117حكمت المحتسب الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية54654.6الحلمانعبد القادريوسفمنتصر26006121حكمت المحتسب الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية65665.6غيثمحمدھانيمنجد26006122حكمت المحتسب الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية56756.7اطرشمحمدياسرمنذر26006123حكمت المحتسب الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية55955.9دميريحسنيماجدمھند26006127حكمت المحتسب الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية61161.1السكافيجمعةنادينزار26006129حكمت المحتسب الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية64964.9جعبهعاشورمفيدنسيم26006132حكمت المحتسب الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية63763.7البايضحسنماھرنضال26006133حكمت المحتسب الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية78078اقرعموسىجمالنھاد26006136حكمت المحتسب الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية61061ابو سنينهحمادهمحمد ياقيننور26006137حكمت المحتسب الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية54054دميريعبدهللاحاتمھاني26006139حكمت المحتسب الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية73673.6النتشهمحمد صبحيايوبھيثم26006141حكمت المحتسب الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية51851.8الشريفيونسمازنھيثم26006142حكمت المحتسب الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية53953.9طويلعبد الحميدزكريايحيى26006145حكمت المحتسب الثانوية للبنينالخليل



العلوم االنسانية61461.4كاتبهاسماعيلغالبيحيى26006146حكمت المحتسب الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية52652.6جعبهديبناجحيزن26006147حكمت المحتسب الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية78878.8غانميوسفحاتميوسف26006150حكمت المحتسب الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية52852.8العطاونهحسنسليمانابراھيم26006151داود العطاونة الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية75275.2عطاونهعلياسماعيلاحمد26006153داود العطاونة الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية72072عقيلمصباحعبد الواحداحمد26006155داود العطاونة الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية68568.5العطاونهعليمحمداحمد26006157داود العطاونة الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية63563.5العصافرهيوسفمحمداحمد26006158داود العطاونة الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية62662.6زھورمحمدموسىاحمد26006159داود العطاونة الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية78278.2زھورحسنخليلاسامة26006160داود العطاونة الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية68068زھورمحمدمحموداسالم26006161داود العطاونة الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية64064العصافرهاسماعيلعوضاسماعيل26006162داود العطاونة الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية65865.8العصافرهمحمداحمدامير26006163داود العطاونة الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية74074الزھوربدويمحمدبدوي26006164داود العطاونة الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية70870.8عصافرهحسنمحمودحامد26006165داود العطاونة الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية67467.4الزھوربدويعبد المھديحمزة26006166داود العطاونة الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية61661.6العطاونهخليلعمادخليل26006167داود العطاونة الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية73573.5ابريوشمحمدرباحرائد26006168داود العطاونة الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية68768.7عطاونهموسىمحمدرومل26006169داود العطاونة الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية65365.3حلوانيعبد الرحمناحمدعاصم26006174داود العطاونة الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية65465.4العطاونهعلياحمدعبد الشافي26006175داود العطاونة الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية63663.6عصافرهعبد الفتاحمحمدعبد الفتاح26006176داود العطاونة الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية77877.8عصافرهمحمودرائدعدي26006177داود العطاونة الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية61361.3عطاونهعبد العزيزرياضعالء26006179داود العطاونة الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية70170.1عصافرهمحمدطاللعماد الدين26006180داود العطاونة الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية74474.4العصافرهنصارحسانعماد26006181داود العطاونة الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية56756.7الزھوربدويعونيعمر26006182داود العطاونة الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية72572.5عصافرهعبد الھاديمحمدعمران26006183داود العطاونة الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية56556.5زھورعليھانيعنان26006184داود العطاونة الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية75075عطاونهاحمدابراھيممحمد26006185داود العطاونة الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية71371.3زھورمحمداحمدمحمد26006188داود العطاونة الثانوية للبنينالخليل



العلوم االنسانية65065كنعانمحمداحمدمحمد26006189داود العطاونة الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية71871.8العطاونهمحموداحمدمحمد26006190داود العطاونة الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية76576.5زھوراحمدخليلمحمد26006192داود العطاونة الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية60660.6عطاونهعليمحمودمحمد26006194داود العطاونة الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية54854.8عصافرهمحمودحميدانمحمود26006196داود العطاونة الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية74574.5زھورعبد العزيزمحمدمعتز26006197داود العطاونة الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية57157.1زھورعبد الحميدحجازيمنذر26006198داود العطاونة الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية76776.7العطاونهخليلرضواننبيل26006199داود العطاونة الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية73373.3عصافرهموسىكماليوسف26006201داود العطاونة الثانوية للبنينالخليل
العلوم االنسانية52752.7شاللفهأحمدصبرياحمد26006203ذكور ترقوميا الثانويةالخليل
العلوم االنسانية57957.9اغريباحمدعلياحمد26006205ذكور ترقوميا الثانويةالخليل
العلوم االنسانية67767.7دبابسهاحمدعماداحمد26006206ذكور ترقوميا الثانويةالخليل
العلوم االنسانية96096شاللفهمحموديوسفاركان26006207ذكور ترقوميا الثانويةالخليل
العلوم االنسانية87187.1الفطافطهعبد المجيدمحمدانس26006209ذكور ترقوميا الثانويةالخليل
العلوم االنسانية57257.2ارطيشعبدالرحمنزيادثائر26006210ذكور ترقوميا الثانويةالخليل
العلوم االنسانية67567.5قباجهمحمودوصفيحسام26006212ذكور ترقوميا الثانويةالخليل
العلوم االنسانية55555.5جعافرهحسنخضرحسن26006213ذكور ترقوميا الثانويةالخليل
العلوم االنسانية61361.3المرقطناحمدمحمدحسن26006215ذكور ترقوميا الثانويةالخليل
العلوم االنسانية53153.1طنينهحمادياسرحماد26006218ذكور ترقوميا الثانويةالخليل
العلوم االنسانية66666.6اغريبعبد هللامحمدخالد26006220ذكور ترقوميا الثانويةالخليل
العلوم االنسانية70270.2طنينهجودتوليدخالد26006221ذكور ترقوميا الثانويةالخليل
العلوم االنسانية60460.4طنينهمحمودبسامخليل26006222ذكور ترقوميا الثانويةالخليل
العلوم االنسانية53453.4غريباحمدنعيمرائد26006223ذكور ترقوميا الثانويةالخليل
العلوم االنسانية62762.7غريبعيسىعزيزصالح الدين26006230ذكور ترقوميا الثانويةالخليل
العلوم االنسانية69769.7شاللفهحسنمحمدطارق26006231ذكور ترقوميا الثانويةالخليل
العلوم االنسانية62762.7الفطافطهعبد الحميدمحمودعبد الحميد26006233ذكور ترقوميا الثانويةالخليل
العلوم االنسانية87187.1بدويعبد الرحمنجمالعبد الرحمن26006234ذكور ترقوميا الثانويةالخليل
العلوم االنسانية83383.3طنينةعبد السالممحمدعبد السالم26006235ذكور ترقوميا الثانويةالخليل
العلوم االنسانية74074طنينةصبرينبيلعبد العزيز26006236ذكور ترقوميا الثانويةالخليل
العلوم االنسانية77077مرقطنأحمدحسنعبد القادر26006237ذكور ترقوميا الثانويةالخليل
العلوم االنسانية55955.9حسناتعبد المجيدعادلعبد المجيد26006238ذكور ترقوميا الثانويةالخليل



العلوم االنسانية77277.2فطافطهعبد المجيدناصرعبد المجيد26006239ذكور ترقوميا الثانويةالخليل
العلوم االنسانية71071قعقورعبد العزيزمحمدعالء الدين26006244ذكور ترقوميا الثانويةالخليل
العلوم االنسانية60160.1قعقورعبد الحميدراجيعنان26006246ذكور ترقوميا الثانويةالخليل
العلوم االنسانية77277.2غرايبيهمحمودأحمدفھد26006247ذكور ترقوميا الثانويةالخليل
العلوم االنسانية79279.2ارطيشحميدانجمالمحمد26006256ذكور ترقوميا الثانويةالخليل
العلوم االنسانية56956.9الفطافطهعبد الحميدحسنمحمد26006258ذكور ترقوميا الثانويةالخليل
العلوم االنسانية71571.5قباجهعبد السالمسعديمحمد26006262ذكور ترقوميا الثانويةالخليل
العلوم االنسانية68868.8ابوحلتمعبدالرحمنشكريمحمد26006264ذكور ترقوميا الثانويةالخليل
العلوم االنسانية79179.1الجعافرهيحيىعبدالقادرمحمد26006267ذكور ترقوميا الثانويةالخليل
العلوم االنسانية60760.7جعافرهجميلعزيزمحمد26006268ذكور ترقوميا الثانويةالخليل
العلوم االنسانية77777.7جعافرهفضلمحمودمحمد26006269ذكور ترقوميا الثانويةالخليل
العلوم االنسانية64464.4ابوساكورعبد القادريونسمحمد26006271ذكور ترقوميا الثانويةالخليل
العلوم االنسانية56156.1شاللفهموسييوسفمصعب26006275ذكور ترقوميا الثانويةالخليل
العلوم االنسانية58658.6طنينهيوسفاحمدمعاذ26006276ذكور ترقوميا الثانويةالخليل
العلوم االنسانية66166.1طنينهابراھيمعبد المجيدمعتز26006277ذكور ترقوميا الثانويةالخليل
العلوم االنسانية70170.1الشاللفهشاكرسالممعتصم26006279ذكور ترقوميا الثانويةالخليل
العلوم االنسانية71171.1طنينهمحمدعيسىمنتصر26006283ذكور ترقوميا الثانويةالخليل
العلوم االنسانية57057قباجهمحمدمحمودمھند26006285ذكور ترقوميا الثانويةالخليل
العلوم االنسانية76076جعافرهيحيىمحمدوسام26006289ذكور ترقوميا الثانويةالخليل
العلوم االنسانية53953.9المرقطنيوسفذيابيوسف26006291ذكور ترقوميا الثانويةالخليل
العلوم االنسانية67967.9جعبريفزاعشعالناحمد26006296ذكور تفوح الثانويةالخليل
العلوم االنسانية61861.8طردياحمدحسناسامة26006297ذكور تفوح الثانويةالخليل
العلوم االنسانية62862.8السكافينعمانيسريامين26006300ذكور تفوح الثانويةالخليل
العلوم االنسانية62862.8 الفتاح طردهالحاج عبدمحمد احمدايھاب26006303ذكور تفوح الثانويةالخليل
العلوم االنسانية53853.8امريشديبربيعبدر26006306ذكور تفوح الثانويةالخليل
العلوم االنسانية62862.8زريقاتعليمحمدجمعة26006308ذكور تفوح الثانويةالخليل
العلوم االنسانية56456.4طردهموسىمحمودحسين26006310ذكور تفوح الثانويةالخليل
العلوم االنسانية81281.2طردياحمدعبد الرسولرامي26006313ذكور تفوح الثانويةالخليل
العلوم االنسانية58158.1ارزيقاتسالمامينرفعت26006315ذكور تفوح الثانويةالخليل
العلوم االنسانية73073الخمايسهمحمدشاھرصھيب26006318ذكور تفوح الثانويةالخليل
العلوم االنسانية72472.4خمايسهمحمدحامدطارق26006319ذكور تفوح الثانويةالخليل



العلوم االنسانية51551.5خمايسةاحمدعليطارق26006320ذكور تفوح الثانويةالخليل
العلوم االنسانية64164.1رزيقاتاحمدكرمطاھر26006321ذكور تفوح الثانويةالخليل
العلوم االنسانية58258.2ارزيقاتاحمدعبد الجليلعمر26006327ذكور تفوح الثانويةالخليل
العلوم االنسانية62762.7طردهاحمدتيسيرغازي26006328ذكور تفوح الثانويةالخليل
العلوم االنسانية50050الطردهمحمديوسفقاسم26006331ذكور تفوح الثانويةالخليل
العلوم االنسانية65465.4الرزيقاتمحمدابراھيممحمد26006334ذكور تفوح الثانويةالخليل
العلوم االنسانية72172.1طردهمحموداحمدمحمد26006335ذكور تفوح الثانويةالخليل
العلوم االنسانية62862.8طردهعمرانعبد الحافظمحمد26006338ذكور تفوح الثانويةالخليل
العلوم االنسانية58258.2ارزيقاتعمرفياضمحمد26006341ذكور تفوح الثانويةالخليل
العلوم االنسانية64764.7عذبهجبرنضالمحمد26006342ذكور تفوح الثانويةالخليل
العلوم االنسانية79179.1طردهسالمهنعمانمحمد26006343ذكور تفوح الثانويةالخليل
العلوم االنسانية55055بدرانعبد ربهيوسفمحمد26006347ذكور تفوح الثانويةالخليل
العلوم االنسانية59659.6طرديعلييوسفمحمد26006348ذكور تفوح الثانويةالخليل
العلوم االنسانية68368.3الطردهعيسىيوسفمحمد26006349ذكور تفوح الثانويةالخليل
العلوم االنسانية63463.4رزيقاتسالماسماعيلمحمود26006350ذكور تفوح الثانويةالخليل
العلوم االنسانية73873.8طردهمحمودحسينمحمود26006351ذكور تفوح الثانويةالخليل
العلوم االنسانية58458.4ارزيقاتمحمودمحمدمحمود26006352ذكور تفوح الثانويةالخليل
العلوم االنسانية51751.7موسى محمدموسىمحمدمعتصم26006354ذكور تفوح الثانويةالخليل
العلوم االنسانية73573.5طردهمحمودعبد هللانور26006357ذكور تفوح الثانويةالخليل
العلوم االنسانية65465.4ارزيقاتسالمهاحمدوسام26006359ذكور تفوح الثانويةالخليل
العلوم االنسانية66466.4طردهيوسفايمنيوسف26006361ذكور تفوح الثانويةالخليل
العلوم االنسانية83583.5قطينهاحمداسماعيلاحمد26006363ذكور الشرعية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية72072ابو سنينهعبد الكريمنبيلاسيد26006365ذكور الشرعية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية86286.2شاھينمحمد عونينعمانانس26006366ذكور الشرعية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية66866.8ابو سنينهمحمدعبد الفتاححاتم26006369ذكور الشرعية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية90390.3ابو زھرهحسينمحمدحسين26006370ذكور الشرعية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية78178.1دويكحامدعبد الحليمحمزه26006371ذكور الشرعية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية83683.6النتشهحامدوليدخالد26006372ذكور الشرعية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية56956.9الشويكيجمعهعبدخضر26006373ذكور الشرعية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية62962.9ناصر الدينزھديجمعهصھيب26006374ذكور الشرعية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية61361.3ابو حمديهبركاتزكرياصھيب26006375ذكور الشرعية الثانويةالخليل



العلوم االنسانية63563.5الدويكنور الدينعبد الرؤوفمحمد26006381ذكور الشرعية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية71171.1االطرشعبد القادرعبد العزيزمحمد26006383ذكور الشرعية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية80480.4عطياتمرشدعليمحمد26006384ذكور الشرعية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية67067سيد احمدسعيدرائدمراد26006386ذكور الشرعية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية69869.8ادريسعمرعيسىوسيم26006389ذكور الشرعية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية60460.4ابو شكرمحمد يحيىعلييحيى26006390ذكور الشرعية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية70270.2سدرشحدهمحمد فتح هللاحالم26006501محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية76076حاليقهعيسىنبيلاحالم26006502محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية72772.7مسودهراشدنظاماحالم26006503محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية64264.2جنيديمحمدعبد الحميدارجوان26006504محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية55555.5عمروعبد العزيزابراھيماروى26006506محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية74874.8ادعيسعبد الجوادامجداسراء26006507محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية92892.8التميميحسنحسيناسراء26006511محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية60460.4الجعبريعطاراسماسراء26006512محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية68768.7محتسبشحادهعبد الكريماسراء26006514محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية67067صب لبنمحمد رجبابراھيماسالم26006515محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية70470.4زغيرعبد المجيدعبد الحياسماء26006518محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية64964.9الھيمونيعبد الكريممحمداسماء26006519محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية95095جوالنيعيسىأحمداسيل26006520محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية90090الشرباتيحمديكمالاشراق26006521محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية82382.3سياجمحمد حسينروبيناعتدال26006522محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية61061دجانيفتحياسحقافنان26006523محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية58158.1قواسمهعبد الفتاحمحمد جھاداالء26006525محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية74174.1ھشلمونديابمحمد ماھراالء26006526محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية75075طبيهعبد الفتاحاسعداالء26006527محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية67667.6ابو زينهصبريبدراالء26006528محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية61461.4عرفهاحمدرفيقاالء26006529محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية68568.5ابو عفيفهاحمدفايزاالء26006532محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية68868.8النتشهمحمد اسحقوائلاالء26006533محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية58458.4سدرمحمدنجاتياماني26006537محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية61661.6محتسبمحمد خليلجعفرامل26006539محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل



العلوم االنسانية91391.3ابو رعيهيوسفسعديامل26006541محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية65265.2كركيعبد الغنيرشادانوار26006545محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية52452.4الجعبريعبد الحقابراھيمايمان26006548محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية76476.4نتشهاحمدعادلايمان26006550محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية97097عويويمحمودعطاايمان26006551محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية66366.3ادعيسعبد الجوادمحمدايناس26006552محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية97797.7ابو خلفمحمد خالدمحمد عامرايه26006553محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية84084االشھبمحمد حافظمحمد نجيبايه26006554محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية78478.4جعبريرائفزيادايه26006555محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية65265.2النتشهعبد المجيدمحمد عيسىبراء26006557محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية90590.5جنيدييونسمحمودبراء26006558محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية68868.8محتسبربحيمحمد حمزهبراءه26006559محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية53053كركيعبد الحليممحمد عليبشائر26006561محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية91791.7الصغيررجبابراھيمبيان26006562محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية62862.8ھيمونيناديعادلبيان26006564محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية59959.9شبانهعبد الحافظعبد الودودبيان26006565محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية93793.7الجنيدييونسمحمودبيان26006568محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية65465.4دعدرهطلبنبيلبيان26006569محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية68268.2محتسبمحمدنصاربيان26006570محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية76576.5قاللوهسليمانھانيبيان26006571محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية59059الجوالنييسرييعقوببيان26006572محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية54954.9شريفربعيوليدبيسان26006573محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية86486.4معبدمحمدفتحيترتيل26006575محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية63363.3زلومزكريامروانتسنيم26006576محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية87087جعبريفؤادعامرجمانه26006577محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية78378.3القواسميصبريبسامجميله26006578محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية69769.7جعبريعبد الرحيمبسامجياله26006580محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية67667.6فاخوريعبد الحليممحمد حسينحنان26006582محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية65665.6ابو منشارمحمد بركاتمنجدحنان26006584محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية95495.4شوبكيعبد القادرھاشمحياة26006586محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية64764.7زغيرعبد الجوادعبد الرحمنخلود26006588محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل



العلوم االنسانية57257.2زغيرعيسىمحمد فؤاددعاء26006591محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية76876.8جالل تميميمحمد عمرابراھيمدعاء26006592محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية56056يغمورأحمدحجازيدعاء26006593محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية67367.3تميميعبد الحليمخيريدعاء26006594محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية82682.6السيدأحمدعماددعاء26006595محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية82382.3الصغيرمحمودعمردعاء26006596محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية74774.7حدادسليمفضلدعاء26006597محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية65165.1الحساسنهيوسففوازدعاء26006598محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية57557.5مسكذيبھشامدعاء26006599محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية77677.6جعبريفؤادعامرديانا26006600محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية73173.1زغيرعبد الشكورماھرديانا26006601محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية70270.2طھبوبمنيعجعفرديما26006602محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية80780.7ابو منشارصالح الديننضالدينا26006603محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية83683.6المحتسبسعديوضاحدينا26006604محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية67567.5البكريعز الدين عزامرانيا26006605محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية70570.5شاھينحمزهمحمد جوادرايه26006607محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية80880.8دويكمحمد فايزعمادربا26006608محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية65465.4دويكعيسىاسعدربى26006610محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية60860.8عابدينمحمدعبد الجوادربى26006612محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية93393.3قيمريجميلوائلربى26006613محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية70070الساليمهعباسمحمد عزميرزان26006614محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية71071قواسمهمحمدجمالرزان26006615محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية86986.9زلومعبد الجليلصبحيرزان26006616محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية63863.8الجعبريياسينصالح الدينرزان26006617محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية70270.2اغريبكايدخالدرشا26006619محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية59459.4الجعبريفؤادسعيدرغد26006621محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية75775.7نجارسليمانفايزرغده26006622محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية76776.7قريقيكاملعادلرفقه26006623محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية82782.7جعبريعلياسماعيلرنا26006624محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية84984.9طبيهعبد الفتاحخالدرناد26006625محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية87487.4حدادعمرعليرناد26006626محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل



العلوم االنسانية77877.8قدسي دويكابراھيمنزاررند26006628محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية92892.8الكركيخالدجھادرنيم26006629محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية56256.2اشھبحسينمحمد ناجحرنين26006631محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية66066جعبريسليمراتبرنين26006632محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية82582.5شريفزكيعبد المطلبرنين26006633محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية81481.4ابو رموزنعمانماھررنين26006634محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية80780.7كرامهعبد القادربسامروان26006638محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية83583.5شلوديرضوانجمالروان26006639محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية73373.3عرفهمحمد راتبعرفاتروان26006640محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية68868.8سدرخضرمحمدروان26006641محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية92892.8ساليمهعزيزنايفروان26006645محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية76376.3الكركينبيلحافظروند26006646محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية70770.7سكافيرشيدتوفيقريما26006647محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية60060طويلاسماعيلمحمد عز الدينرينا26006649محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية55455.4جعبريھايلعالء الدينزھره26006651محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية79179.1ابو عيشهسليمانحسنساجده26006652محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية82782.7شبانهمحمد عايشسالمساره26006654محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية50950.9ھيمونيعبد الرحيمسالمهسالم26006659محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية77977.9دوفشعارفعادلسندس26006662محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية89989.9شاورعبد الحميدحاتمسوزان26006665محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية84284.2عسيلهربحيمنذرشذى 26006666محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية89889.8شرباتييعقوبمنذرشذى 26006667محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية81181.1اقنيبينعيممحمد وائلشروق26006668محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية79379.3قواسمياحمد فتحيحربيشروق26006670محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية62362.3شريفعطاخالدشروق26006672محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية80380.3سنقرطعبد السميع صالحشروق26006674محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية84384.3جويلسمحمدعمرشروق26006676محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية55355.3جعبريصدقيغسانشروق26006677محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية61861.8قواسمهسلمانموسىشروق26006680محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية59459.4دحنوسمسعودنادرشروق26006682محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية75275.2ابو ميزرراتبھارونشروق26006683محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل



العلوم االنسانية62062نتشهعبد الفتاحجھادشرين26006684محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية58558.5ابو الحالوةمحمدايوبشفاء26006686محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية77477.4عشيمحمودعبد القادرشيرين26006689محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية69969.9رمضانعبد العزيزھشامشيماء26006692محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية67567.5المحتسبسعيدمجديصفا26006696محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية93193.1جنيديأحمدصالح صفاء26006698محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية67267.2زغيرخليلعليضحى26006701محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية80780.7ابو رجبابراھيمعبدهللاعائشه26006703محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية85685.6جعبريحامدمحمدعبير26006704محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية93793.7قواسمهحامدمحمدعطاء26006706محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية65065ابو سنينهمحمد بكراسامهعال26006708محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية57657.6ابو سنينهمحمد بكرغسانغاده26006712محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية79079شعراويعبد الفتاحعبد الرحمنفرح26006718محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية85085غزال محمد عمراكرمقمر26006719محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية88588.5عشيسليمرياضكاريمان26006720محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية71271.2القواسمهمحمدفايزكفايه26006721محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية71671.6كببجيصالح ابراھيمالرا26006722محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية73273.2جابرزيادثائرلينا26006723محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية66466.4نتشهرشادعبد الباسطلينا26006724محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية57157.1شحادهيحيىحسينليندا26006725محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية60060النتشهياسينيسريمرام26006729محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية61061الجعبرياسعدسعديمرفت26006730محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية60460.4ايوبعوضاسماعيلمروه26006732محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية67567.5يغمورفايزمجديمروه26006734محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية85585.5قواسميمحمودرفعتمريم26006738محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية78478.4شاورعبد الغفارمحمودمالك26006742محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية93893.8البرادعينعيم يوسفمالك26006743محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية53253.2الجوالنيمصطفىسعيدمنار26006744محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية71571.5جعبريمصطفىعمرانمنار26006745محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية88388.3شرباتيعبد السالممجديمنار26006746محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية75175.1حلمانياسرمحمودمنار26006747محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل



العلوم االنسانية84784.7عبد الباسطسالمعبد العزيزمنال26006748محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية79779.7عابدينمحمدعبدمنال26006749محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية59659.6العشيامينايمنميادة26006751محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية72672.6الجعبريمحمد فتحيعدناننانسي26006755محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية93393.3نجارعطااميننسرين26006758محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية59159.1الملكاويمحموداسحقنغم26006760محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية89589.5حلمانياسرأحمدنور26006763محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية89989.9جنيديمحمدطارقنور26006764محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية70570.5عيسهمحمدطاللنور26006765محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية74074الجعبريمحمدمنذرنورا26006766محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية84084جنيدينوران ايادھبه26006769محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية79479.4ابو شرخمصباحمحمد باسمھبه26006770محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية84284.2سلطانأحمدصادقھديل26006774محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية67367.3بدرأحمدعبد الرحمنھديل26006775محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية87987.9زغيرعبد الشكورعدنانھديل26006776محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية87787.7عبد النبيمصطفىمجديھديل26006777محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية84384.3الدويكأحمدمحمدھديل26006778محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية87187.1بدرذيبھشامھمسه26006779محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية65065قواسمهابراھيمعرفاتھناء26006780محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية53753.7قواسمهمحمدفالحھنادي26006781محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية55655.6البكريالياسجبرينھند26006783محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية60560.5الكركيمحمد غازيتيسيرھيا26006784محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية96796.7ابو زينهمحمدحامدھيا26006785محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية75075الدويكابراھيمعبد الناصرھيا26006786محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية81581.5عشيأمينأحمدورده26006788محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية69469.4محتسبصالح وائلورود26006790محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية84684.6جنيدييعقوببساموعد26006791محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية91791.7مرقهيعقوبخالدوعد26006792محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية59159.1مسودهعبد الغفارغازيوالء26006794محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية87987.9الطويلصبريفوزيوالء26006795محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية74074سلھبطالبحاتميارا26006797محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل



العلوم االنسانية63863.8الطباخيمحمد كمالايمنياسمين26006798محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية66466.4الطويلمحمدجمالياسمين26006800محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية76076كرديكمالزھيرياسمين26006801محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية92492.4القواسميراتبمحمديمنى26006802محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية62662.6ابو شرخطالبتيسيراسراء26006806بنات االخوة الثانويةالخليل
العلوم االنسانية51951.9دعنهطلبمحمداالء26006815بنات االخوة الثانويةالخليل
العلوم االنسانية80280.2دعناادمعامراماني26006817بنات االخوة الثانويةالخليل
العلوم االنسانية73173.1 قريع شنتير محمودعبد المعزاماني26006818بنات االخوة الثانويةالخليل
العلوم االنسانية52152.1سيد احمدعبد هللاياسيناماني26006820بنات االخوة الثانويةالخليل
العلوم االنسانية75275.2طهشاكرخميساميره26006822بنات االخوة الثانويةالخليل
العلوم االنسانية65165.1ابو حمديهمحفوظنسيماميمه26006823بنات االخوة الثانويةالخليل
العلوم االنسانية55355.3رجبيأحمد محمد نضالانوار26006824بنات االخوة الثانويةالخليل
العلوم االنسانية56956.9رجبيعبد الرحيممحمد رمضان انوار26006825بنات االخوة الثانويةالخليل
العلوم االنسانية64564.5الكركيعاشوررضوانايات26006829بنات االخوة الثانويةالخليل
العلوم االنسانية61561.5حلواني محمد يونسنادرايات26006832بنات االخوة الثانويةالخليل
العلوم االنسانية54754.7ابو قويدرعيسىنصرايناس26006840بنات االخوة الثانويةالخليل
العلوم االنسانية62062غيثعبد محمد تيسيربيان26006845بنات االخوة الثانويةالخليل
العلوم االنسانية64764.7بناتمحمداسماعيلتھاني26006848بنات االخوة الثانويةالخليل
العلوم االنسانية59259.2رجبيعبد الرحمنأحمدحنين26006850بنات االخوة الثانويةالخليل
العلوم االنسانية56256.2ساليمهمحمدبسامحنين26006851بنات االخوة الثانويةالخليل
العلوم االنسانية52752.7الرجبيعبد الحفيظماجدحنين26006854بنات االخوة الثانويةالخليل
العلوم االنسانية69669.6بناتمحمدنادرحنين26006855بنات االخوة الثانويةالخليل
العلوم االنسانية52552.5جابرخضرراشدخلود26006856بنات االخوة الثانويةالخليل
العلوم االنسانية80980.9غيثحسنعبد الحكيمخلود26006857بنات االخوة الثانويةالخليل
العلوم االنسانية56856.8حلواني محمد يونس نادردعاء26006862بنات االخوة الثانويةالخليل
العلوم االنسانية75775.7غيثعوضصالحديانه26006864بنات االخوة الثانويةالخليل
العلوم االنسانية58758.7ابو صبيحيحيىزكريارحاب26006866بنات االخوة الثانويةالخليل
العلوم االنسانية56956.9ابو صفيهمحمدجمالروان26006870بنات االخوة الثانويةالخليل
العلوم االنسانية60960.9مناصرهخليلمحمدروان26006872بنات االخوة الثانويةالخليل
العلوم االنسانية82882.8سلھبعبد القادرسلمانروال26006875بنات االخوة الثانويةالخليل
العلوم االنسانية59759.7ابو قويدرمحمودحامدزھور26006879بنات االخوة الثانويةالخليل



العلوم االنسانية71371.3بدويعمرعمرانزينب26006880بنات االخوة الثانويةالخليل
العلوم االنسانية62262.2مخامرهمحمودفوزيسجا26006884بنات االخوة الثانويةالخليل
العلوم االنسانية87587.5عجلونيفارس محمد ياسر سماح26006887بنات االخوة الثانويةالخليل
العلوم االنسانية51151.1الزروخضرباسمسھام26006892بنات االخوة الثانويةالخليل
العلوم االنسانية66966.9ابو حمادخضرفضلسھير26006893بنات االخوة الثانويةالخليل
العلوم االنسانية75775.7الفاخوريجوده محمد جواد شروق26006895بنات االخوة الثانويةالخليل
العلوم االنسانية84684.6جابرديب محمد فرحان شروق26006898بنات االخوة الثانويةالخليل
العلوم االنسانية92692.6الجعبريعيسىصبحيشروق26006901بنات االخوة الثانويةالخليل
العلوم االنسانية67667.6زروشحدهعيسىشروق26006903بنات االخوة الثانويةالخليل
العلوم االنسانية55955.9ابو صبيحمحمدتيسيرصابرين26006912بنات االخوة الثانويةالخليل
العلوم االنسانية56456.4ابو حمديهفھدجوادصباح26006913بنات االخوة الثانويةالخليل
العلوم االنسانية87887.8جابرحمديعارفعبير26006915بنات االخوة الثانويةالخليل
العلوم االنسانية81981.9رجبيصبريعمادعبير26006916بنات االخوة الثانويةالخليل
العلوم االنسانية64264.2برقانعبد الحكيماسامهعزيزه26006917بنات االخوة الثانويةالخليل
العلوم االنسانية79179.1رجبيعبد الرحيمعونيعزيه26006918بنات االخوة الثانويةالخليل
العلوم االنسانية61261.2الرجبيمحمدرباحغاده26006920بنات االخوة الثانويةالخليل
العلوم االنسانية65565.5رجبيمحمودوجديغدير26006921بنات االخوة الثانويةالخليل
العلوم االنسانية73873.8 عبود ادريسزايدخليلفداء26006923بنات االخوة الثانويةالخليل
العلوم االنسانية81581.5رجبيابراھيماسحقمرام26006927بنات االخوة الثانويةالخليل
العلوم االنسانية75575.5جابرسعودخالدمرام26006928بنات االخوة الثانويةالخليل
العلوم االنسانية51651.6مرارعبد الجليلرمضانمرفت26006930بنات االخوة الثانويةالخليل
العلوم االنسانية63763.7الرجبيعرفاتكاظممروه26006931بنات االخوة الثانويةالخليل
العلوم االنسانية60360.3جابرحسامنايفمروه26006932بنات االخوة الثانويةالخليل
العلوم االنسانية61061برقان عز الدين "حموده " محمدمنال26006936بنات االخوة الثانويةالخليل
العلوم االنسانية93193.1ابو صبيحربحيمحمودمي26006938بنات االخوة الثانويةالخليل
العلوم االنسانية56156.1الكركيعبد العفو محمد اكرمنرمين26006942بنات االخوة الثانويةالخليل
العلوم االنسانية70470.4ابو تركيعبد الخالقاميننور26006949بنات االخوة الثانويةالخليل
العلوم االنسانية72072برقانعبد الرحيم محمد كمالھاله26006950بنات االخوة الثانويةالخليل
العلوم االنسانية60360.3دعنهسعيدناجحھبه26006952بنات االخوة الثانويةالخليل
العلوم االنسانية72872.8كركيعبد السالمعاطفھدى26006953بنات االخوة الثانويةالخليل
العلوم االنسانية56156.1أبو حتهمحمدنبيلھنادي26006958بنات االخوة الثانويةالخليل



العلوم االنسانية66266.2غيثحسيننصرھنادي26006959بنات االخوة الثانويةالخليل
العلوم االنسانية57957.9ابو تركيعبد الخالقايوبھند26006960بنات االخوة الثانويةالخليل
العلوم االنسانية70370.3رجبيوحيدصبريھيا26006961بنات االخوة الثانويةالخليل
العلوم االنسانية68668.6دعنهشكريشاكرورده26006963بنات االخوة الثانويةالخليل
العلوم االنسانية66066رجبيعليعونيوالء26006969بنات االخوة الثانويةالخليل
العلوم االنسانية84184.1وزوزعامرخضراسالم26006976الشھيد عبد العزيز ابو سنينةالخليل
العلوم االنسانية64264.2االطرشعمرشاكراسالم26006977الشھيد عبد العزيز ابو سنينةالخليل
العلوم االنسانية72172.1األطرشعبد الحكيمفھمياالء26006982الشھيد عبد العزيز ابو سنينةالخليل
العلوم االنسانية77677.6جملمحمودھشاماالء26006984الشھيد عبد العزيز ابو سنينةالخليل
العلوم االنسانية64164.1اعبيدويوسفمحمد عادلاماني26006985الشھيد عبد العزيز ابو سنينةالخليل
العلوم االنسانية61161.1ابو اصبيحموسىعبد الحميدانتصار26006990الشھيد عبد العزيز ابو سنينةالخليل
العلوم االنسانية71671.6ابو سنينهمحمدعمادانوار26006994الشھيد عبد العزيز ابو سنينةالخليل
العلوم االنسانية90190.1ابو سنينهمحمودخالدايمان26006997الشھيد عبد العزيز ابو سنينةالخليل
العلوم االنسانية61761.7ديكموسىشعيببيان26007002الشھيد عبد العزيز ابو سنينةالخليل
العلوم االنسانية80780.7ابو تركيمحمدعبد الرؤوفبيان26007004الشھيد عبد العزيز ابو سنينةالخليل
العلوم االنسانية86386.3حجاجرهمصطفىجبرجھان26007007الشھيد عبد العزيز ابو سنينةالخليل
العلوم االنسانية59859.8دغامينمحمدخضرحنين26007008الشھيد عبد العزيز ابو سنينةالخليل
العلوم االنسانية78278.2كركيحيدرعرفاتخديجه26007009الشھيد عبد العزيز ابو سنينةالخليل
العلوم االنسانية66066ابو تركيأحمدمحمدخديجه26007010الشھيد عبد العزيز ابو سنينةالخليل
العلوم االنسانية78378.3ابو سنينهعبد الحفيظعبد الحليمدانا26007012الشھيد عبد العزيز ابو سنينةالخليل
العلوم االنسانية72072غيثمحمدجھاددعاء26007014الشھيد عبد العزيز ابو سنينةالخليل
العلوم االنسانية70470.4ابو قويدرسليمعبد الھاديدعاء26007016الشھيد عبد العزيز ابو سنينةالخليل
العلوم االنسانية64764.7كفراويعبد الحميدخضردالل26007017الشھيد عبد العزيز ابو سنينةالخليل
العلوم االنسانية76176.1ابو صبيحصبحيھارونربيحه26007020الشھيد عبد العزيز ابو سنينةالخليل
العلوم االنسانية75675.6ابو رميلهمحمدشحدهرزان26007021الشھيد عبد العزيز ابو سنينةالخليل
العلوم االنسانية83583.5حيمورحسيناسحقروان26007026الشھيد عبد العزيز ابو سنينةالخليل
العلوم االنسانية51951.9الجملمصطفىمحمد عليسالم26007030الشھيد عبد العزيز ابو سنينةالخليل
العلوم االنسانية59559.5ابو صبيحموسىجبرينسميه26007034الشھيد عبد العزيز ابو سنينةالخليل
العلوم االنسانية56356.3ابو تركيصبيحعيسىشفاء26007036الشھيد عبد العزيز ابو سنينةالخليل
العلوم االنسانية57857.8ابو اسنينهفياضاحمدصابرين26007037الشھيد عبد العزيز ابو سنينةالخليل
العلوم االنسانية72872.8كفراويعبد القادراسحقصفاء26007039الشھيد عبد العزيز ابو سنينةالخليل



العلوم االنسانية81681.6الفاخوريرمضانمحمد جوادعال26007043الشھيد عبد العزيز ابو سنينةالخليل
العلوم االنسانية58858.8بدويعبد القادراسحقعال26007044الشھيد عبد العزيز ابو سنينةالخليل
العلوم االنسانية63363.3اعبيدويوسفمحمد عادلفاطمه26007045الشھيد عبد العزيز ابو سنينةالخليل
العلوم االنسانية61161.1داودمحمدعمادفاطمه26007046الشھيد عبد العزيز ابو سنينةالخليل
العلوم االنسانية79279.2المحارمةمحموداحمدفداء26007047الشھيد عبد العزيز ابو سنينةالخليل
العلوم االنسانية86686.6أبو صبيحيعقوبماجدفداء26007049الشھيد عبد العزيز ابو سنينةالخليل
العلوم االنسانية52852.8بدرمحمد شحدهداوودلطيفه26007051الشھيد عبد العزيز ابو سنينةالخليل
العلوم االنسانية70670.6كركيابراھيمھانيمروج26007053الشھيد عبد العزيز ابو سنينةالخليل
العلوم االنسانية88588.5بدويعبد الحليمحمديمريم26007055الشھيد عبد العزيز ابو سنينةالخليل
العلوم االنسانية85885.8ابو شرخمحمودعمادمريم26007056الشھيد عبد العزيز ابو سنينةالخليل
العلوم االنسانية84484.4عاشورمحمدحفظيمنار26007058الشھيد عبد العزيز ابو سنينةالخليل
العلوم االنسانية54554.5ابو حسينخليلحسننبال26007060الشھيد عبد العزيز ابو سنينةالخليل
العلوم االنسانية65965.9جريويمحمودعيسىنسرين26007063الشھيد عبد العزيز ابو سنينةالخليل
العلوم االنسانية54154.1ابو تركيعبد السميعفارسنور26007065الشھيد عبد العزيز ابو سنينةالخليل
العلوم االنسانية69169.1ابو تركيمحمدعز الدينھبه26007066الشھيد عبد العزيز ابو سنينةالخليل
العلوم االنسانية59859.8ابو سنينهمحمداكرمھبه26007067الشھيد عبد العزيز ابو سنينةالخليل
العلوم االنسانية64464.4ابورموزعطافتحيھناء26007069الشھيد عبد العزيز ابو سنينةالخليل
العلوم االنسانية63363.3حسن موسىعيسىمحمدھند26007071الشھيد عبد العزيز ابو سنينةالخليل
العلوم االنسانية79679.6سعافينيوسفمحمدورود26007073الشھيد عبد العزيز ابو سنينةالخليل
العلوم االنسانية85885.8طهعبد الحليمعبد الفتاحوضحة26007074الشھيد عبد العزيز ابو سنينةالخليل
العلوم االنسانية69469.4ابو داودعبد المغنيمحمد فرجوعد26007075الشھيد عبد العزيز ابو سنينةالخليل
العلوم االنسانية73573.5عاشوريوسفابراھيموعد26007076الشھيد عبد العزيز ابو سنينةالخليل
العلوم االنسانية55355.3خلفمحمدنبيلوعد26007078الشھيد عبد العزيز ابو سنينةالخليل
العلوم االنسانية83283.2رجبيعبد الحفيظفايزياسمين26007079الشھيد عبد العزيز ابو سنينةالخليل
العلوم االنسانية62462.4نتشهعبد الكريمغالباباء 26007080خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية88888.8العيسهاسماعيل جمال اثير 26007081خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية65465.4سلھبيونسياسر احالم 26007082خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية55555.5سيداحمدخليلرباحاخالص26007083خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية84684.6خطيبعبدوابراھيم اريج26007086خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية54054اسعيدعمرباسماريج26007087خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية96096حجازيھاشمعدناناسراء 26007091خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل



العلوم االنسانية58158.1ابو شكرعطافايزاسراء 26007094خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية77977.9عابدينعبد القديمنضالاسراء 26007095خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية90290.2ابوعيشهنوحنايفاسالم26007097خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية57857.8الدويكرمضان طاھراسماء 26007099خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية58458.4ابو خلفحامدمحموداسماء 26007100خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية94594.5النتشةداوودعماد اسيل 26007101خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية86986.9زاھدهاسحقمحمد نظيراشراق26007102خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية59859.8جبرينحسنعطايا افنان26007103خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية77377.3قواسمهعبدومحمد خميساالء 26007104خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية78678.6قواسمهجبرينمحمداالء 26007105خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية73673.6برقانعبد المعطيبدوياالء26007106خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية70870.8أبونجمهجوديبديعاالء26007107خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية57557.5مجاھدعبد الغنيجاللاالء26007108خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية84384.3ادعيسعثمانعبد الحافظاالء26007109خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية58458.4سلھبمحمد حمدياماني26007112خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية67267.2سكافيعوضعبد النبيامل 26007115خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية81781.7الشرباتيعمرانبسام انسام 26007117خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية58658.6قفيشهعبد المغني فوازانشراح26007118خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية79979.9الشريفعيسى محمد نعيمانوار26007120خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية90690.6قدسيعبدالمعطيساميانوار26007122خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية58958.9ابو عياشموسى عادلانوار26007123خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية60560.5المرقطنرمضان عبد القادرايات26007127خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية59159.1سرابطهمحمد عليايمان26007129خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية69869.8مسوديصالحخالدايناس26007131خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية93293.2ابو شرخمصباحعبد الرؤوفايناس26007132خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية63363.3النتشهمحمد ابراھيم ايه26007133خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية61761.7زاھدهصدقيجھادايه26007134خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية72972.9نصارعودة هللاسعدبتول26007136خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية53553.5قفيشهسعيدجوادبراء26007139خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية60260.2نتشهقاسمفرجبراء26007140خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية60660.6ھيمونيعبد الخالقعبدالغنيبسمه26007141خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل



العلوم االنسانية77377.3رمضانعبد العزيزنزاربشائر26007143خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية90590.5ابوغزالهعثمان عبدالعظيمبلقيس26007144خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية80180.1أبو تبانهيونسرائدبيان26007148خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية71271.2جنيديعبد الجوادصالحبيان26007149خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية91691.6ابريوشعثمان موسى بيان26007150خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية62362.3عويويمحمد سالمنادربيان26007151خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية70170.1بدرداودنادربيان26007152خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية83883.8قواسمهمحمد نعيمبيان26007153خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية67967.9كركيخالدحامدترتيل 26007154خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية94194.1بيوض تميميرجب تيسيرتسبيح26007155خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية61461.4عمروموسى أحمدتقى 26007156خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية63763.7ابوزينهعبد الغفارھانيتماره 26007158خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية55455.4عويويعثمان حمديجميله26007159خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية56156.1قواسميحجازيفالحجنات26007160خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية76476.4شرباتينور الدينعبد القادرجنان26007161خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية84484.4حرباوينورنظامجنى26007162خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية78878.8البدويمحمد عبد الحيحنان26007164خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية64864.8ديبعبدهللامحمد عمرحنين26007165خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية61261.2جوالنيأحمدجوديحنين26007166خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية52952.9قواسمهحسينحمديحنين26007167خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية65365.3جوالنيعيسىحمديحنين26007168خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية65665.6جعبريمحمد بديعخزامه26007170خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية93993.9كاتبه بدرجبريل ناصردانيه26007175خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية88088ابو سليمهجمعهصالحدعاء26007177خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية86086القاضيياسينعبد الفتاحدعاء26007178خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية67267.2نيروخمحمد سعيدعبد المنعمدعاء26007179خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية57257.2سلھبعبد الجليلمرواندعاء26007181خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية65365.3الجعبهمحمد رشديعصامرانا26007185خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية59859.8النتشهمحمد عطاهللاعبدهللارانيا26007186خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية84984.9سلطانھاشممحمد شاھرراويه26007189خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية57357.3إحريزعبد الشكورفخريرايه26007190خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل



العلوم االنسانية69269.2تيلخموسى امينربى26007191خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية60360.3عمروعزاتساميربى26007192خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية80080بكريمحمد حلميجمال ربيحه26007193خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية65065مدھونسعديسعيدربيحه26007194خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية84084نتشهنعيمزھيررزان26007195خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية53053الناجيسالمعونيرزان26007197خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية75275.2المحتسبعبدالرحمن"خلف "محمدرضا26007198خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية53653.6نتشهعبدالسميععزاترمزيه26007200خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية84184.1قواسمهعبد العفوحلميرنا26007201خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية89689.6شويكيجميلنعمانرنا26007202خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية75175.1نتشهعالء الدينسليمرند26007203خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية53053الزروفالحسليمرنيم26007205خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية72072مجاھدمحمد نعمانشعبانرنين26007206خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية62762.7حدادعليعامررنين26007207خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية60560.5قواسمهأحمدعمر رنين26007208خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية53353.3نتشهمحمد سعيدناجحرھام26007211خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية53253.2شيوخيحسننسيبرھام26007212خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية51251.2زاھدهدعدوشمحمد سليمانروان26007213خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية95795.7الحرباوينعمانمحمد ھشامروان26007214خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية61661.6القاعودمحمدعرفاتروان26007216خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية59759.7النتشهمحمود طاللروند26007218خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية73273.2جعبريعودهعادلريم26007219خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية80380.3النتشهعرفاتفھدريم26007221خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية71971.9اسكافييعقوبمحمدريما26007222خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية52552.5المحتسبعبد الحميدمحمد شاكررينا26007223خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية85885.8خطيبعبدهحسنساجده26007224خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية77977.9المصريمحمداحمدساره26007225خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية87787.7شاھينفضلسھيلساره26007226خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية68168.1يغمورعبد الجليلمحمدسجا26007228خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية55555.5الكركيمحمد اسعدمحمد امينسجود26007229خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية72272.2بدرمحمد صدقياسماعيلسجى26007230خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل



العلوم االنسانية74174.1شاورعبد الكريمعمرانسحر26007232خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية62062اسعيدعبد المغني محمد ھانيسعاد26007233خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية81281.2زاھدهسعد رجائيسعاد26007234خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية63163.1الحدادتوفيقمحمد بدرسالم26007235خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية77277.2سيد احمدعبد الفتاحمحمدسميحه26007238خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية69669.6محتسبموسى عليسھام26007240خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية95195.1النتشهعبد السالم ساميسھى26007241خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية58258.2زعتريعبد المغني نافذسھى26007242خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية72772.7ناصرالدينزكرياسامحسيرين26007245خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية62362.3عابدينعزاتجھادسيما 26007246خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية66466.4جعبريعودهعريفشروق26007252خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية69369.3الجعبهحمديفرحاتشروق26007255خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية52652.6اقنيبيعمرمحمودشروق26007257خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية72672.6القواسمهمحمود نبيلشروق26007258خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية65565.5زغلرشيدزيادشھد26007263خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية62062النتشهمحمدغازيفوازشھد26007264خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية94594.5مرقهصبريماجدشيماء26007266خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية89889.8االشھبمحمد فايزحسامصابرين26007267خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية95495.4الجعبريمحمدحافظصفاء26007270خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية54054طباخيطالبخضرضحى26007272خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية68068شرباتيشعيبشاھرعدله26007275خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية61761.7فنونعطامحمدعيسىعرين26007276خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية89989.9مجاھدمحمد حافظمازنعال26007278خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية60760.7التميميموسى فرحاتعلياء26007279خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية74474.4طهمحمود يسريعھد26007280خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية71671.6شويكيسليمسليمانغاده26007281خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية68668.6اقنيبيياسرعبدالرحمنغدير26007284خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية77077نيروخحسني محمد اسحقغيداء26007286خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية78578.5ناصرالدينمحمدصفوانغيداء26007287خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية56956.9جعبريحمد ابراھيم فاطمه26007288خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية65665.6ھشلمونأيوبعدنانفاطمه26007290خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل



العلوم االنسانية91091ھيمونيعبد الخالقيوسففاطمه26007291خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية55055غنامخليلبسام فداء26007293خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية72372.3مجاھدنعمانمروانفلایر26007295خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية54954.9فاخوريمحمد شوكتنضالكوثر26007297خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية59159.1اقنيبيكاظممحمد رائدليانا26007300خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية57857.8جعبريمحمد سعيداسحقمرام26007304خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية58458.4جابرمحمدسعديمرام26007305خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية52552.5سكافيمحمد حجازيعماد مرام26007307خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية86986.9زيتونمحمد امينمأمونمرام26007308خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية52252.2صالحعادلماجدمرام26007309خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية81381.3ناظرعبدالرحيممحمدعليمروه26007310خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية90890.8ابوعيشهنوحخالدمروه26007311خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية68968.9نوفلعبدالحافظعبدالمعطيمريم26007313خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية76876.8ابوخلفمحمد اكرمخالدمزين26007314خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية81581.5النتشهفيصلشحدهمالك26007315خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية57757.7الزروعبد المطلبنظاممالك26007316خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية85985.9وزوزعبدالمغنيمنيرمنار26007317خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية93393.3النتشهمحمد إبراھيمإسماعيلمنال26007319خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية89489.4حلمانشحدهعبدالحليممي26007320خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية75475.4نتشهسالمعدنانميرفت26007321خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية75675.6النتشةفخريداوودميساء26007323خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية76076احمروزكرياعماد ميسون26007325خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية65465.4اماممصطفىماھرناريمان26007327خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية81881.8سكافيمحمد شفيقمحمد توفيقنجاة26007330خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية55655.6خطيبعزميبسامنداء26007331خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية73373.3حسانعبدالكريممحمدندين26007335خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية56356.3الھشلمونفتحيجمالنزھة26007336خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية59159.1عبيدوجبرينرجبنسرين26007337خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية61361.3جوالنيعبدهللاعصامنسرين26007338خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية56256.2عبيدوطالبعيسىنغم26007341خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية97397.3السراحنهمحمدجمالنور26007342خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل



العلوم االنسانية77577.5سنقرطراشدعبدالحينور26007344خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية73873.8ابوخلفانورسميرنورا26007347خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية51051عابدينمحمديوسفنورھان26007349خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية76976.9شاورصالحعبدالحفيظھبة26007350خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية88588.5فنونعبدالرزاقمحمد امينھدى26007356خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية68268.2مدبوحمحمدعليجوادھنادي26007358خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية81181.1جعبهمحمدعبدالھاديھنادي26007359خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية69469.4نجارخميسعبدهللاھنيه26007360خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية77277.2قفيشهشاكرمحمد غالبھيفاء26007362خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية72572.5النتشهابراھيمعادلوصال26007364خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية70070الجعبريمحمدحافظوفاء26007367خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية79979.9ايوبخميسناصروفاء26007368خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية67267.2جعبهديباديبوالء26007369خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية92392.3تميميماجدصدقيوالء26007370خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية87887.8قواسمهمحمد حربيمحمدوالء26007371خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية66366.3حسونهماجدعدليياسمين26007373خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية84884.8اسعيدعبدالرؤوفنادرياسمين26007374خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية50850.8ابو قويدررشادباسماروى26007376السيدة ساره الثانويةالخليل
العلوم االنسانية68568.5شويكيمحمد عبد هللاسليماناسالم26007380السيدة ساره الثانويةالخليل
العلوم االنسانية55655.6ابو عمرعبد المعطيبشيراسيل26007382السيدة ساره الثانويةالخليل
العلوم االنسانية59059نصاريوسفعماداعتماد26007383السيدة ساره الثانويةالخليل
العلوم االنسانية69069الجعبهمحمدعيسىاالء26007386السيدة ساره الثانويةالخليل
العلوم االنسانية84784.7شاھينفارسجميلالھام26007387السيدة ساره الثانويةالخليل
العلوم االنسانية78178.1النتشهمحمد ذياب عباساماني26007388السيدة ساره الثانويةالخليل
العلوم االنسانية54954.9اشمرمحمودشاھراميره26007389السيدة ساره الثانويةالخليل
العلوم االنسانية62962.9سيد احمدراتببدرانوار26007391السيدة ساره الثانويةالخليل
العلوم االنسانية63463.4عبد هللاناجينافذايمان26007392السيدة ساره الثانويةالخليل
العلوم االنسانية79579.5المحتسبحمادهمحمد عيد ايناس26007393السيدة ساره الثانويةالخليل
العلوم االنسانية93693.6جعبهعبد الحيباللبيان26007394السيدة ساره الثانويةالخليل
العلوم االنسانية81681.6ناصر الدينعيسىعمرانحكمت26007397السيدة ساره الثانويةالخليل
العلوم االنسانية82282.2الشرباتيمحمودعبد الحميدحنين26007398السيدة ساره الثانويةالخليل



العلوم االنسانية72372.3ناصر الدينسليمانعبد المھديحنين26007399السيدة ساره الثانويةالخليل
العلوم االنسانية87787.7شاھينعبد الحافظغسانحنين26007401السيدة ساره الثانويةالخليل
العلوم االنسانية68668.6زيادهحسينسعوددانا26007403السيدة ساره الثانويةالخليل
العلوم االنسانية86886.8صغيرمحمدباسمدعاء26007405السيدة ساره الثانويةالخليل
العلوم االنسانية64864.8ابو عيشهمحمودفرجدعاء26007406السيدة ساره الثانويةالخليل
العلوم االنسانية82282.2ابو سليمهزكياكرمدنيا26007407السيدة ساره الثانويةالخليل
العلوم االنسانية58358.3نتشهھاشممروانرشا26007410السيدة ساره الثانويةالخليل
العلوم االنسانية58858.8نتشهاحمدشعبانرغده26007411السيدة ساره الثانويةالخليل
العلوم االنسانية64464.4ارفاعيهعيسىعبد القادررھام26007413السيدة ساره الثانويةالخليل
العلوم االنسانية50050ھشلمونرفاعيانوررويده26007414السيدة ساره الثانويةالخليل
العلوم االنسانية69869.8جعبهعبد الحيمحمد ماھر زنات26007416السيدة ساره الثانويةالخليل
العلوم االنسانية72172.1عطايهعبد الفتاحخليلسناء26007420السيدة ساره الثانويةالخليل
العلوم االنسانية65565.5ادعيسعزاتجھادسندس26007421السيدة ساره الثانويةالخليل
العلوم االنسانية91191.1جرارمحمد توفيقنعمانشذى26007423السيدة ساره الثانويةالخليل
العلوم االنسانية73673.6جعبهجميلعصامشروق26007424السيدة ساره الثانويةالخليل
العلوم االنسانية61061أبو مرخيهرجبفوازشروق26007426السيدة ساره الثانويةالخليل
العلوم االنسانية58058زاھدهابراھيمحسنيعبير26007429السيدة ساره الثانويةالخليل
العلوم االنسانية74574.5ابو غليونابراھيمعدنانعبير26007430السيدة ساره الثانويةالخليل
العلوم االنسانية58158.1حموريحجازيمجديعبير26007431السيدة ساره الثانويةالخليل
العلوم االنسانية74874.8ابو زخمموسىمحمدعيد فاطمه26007432السيدة ساره الثانويةالخليل
العلوم االنسانية80580.5النتشهسرحانسعديفداء26007433السيدة ساره الثانويةالخليل
العلوم االنسانية85185.1برقانبدويسميحفداء26007434السيدة ساره الثانويةالخليل
العلوم االنسانية81281.2شرباتيمحمد نعيم عثمانفداء26007435السيدة ساره الثانويةالخليل
العلوم االنسانية76676.6شرباتيناصرمازنفداء26007437السيدة ساره الثانويةالخليل
العلوم االنسانية64564.5بكريعباسعبد القادرفدوى26007438السيدة ساره الثانويةالخليل
العلوم االنسانية77577.5اشريمھاشمعزميقمر26007440السيدة ساره الثانويةالخليل
العلوم االنسانية55555.5النتشهاسحقمحمد ماجدالرا26007442السيدة ساره الثانويةالخليل
العلوم االنسانية70970.9نتشهجودتعمادمرام26007445السيدة ساره الثانويةالخليل
العلوم االنسانية54354.3الشويكيعبدعدنانمطيعه26007447السيدة ساره الثانويةالخليل
العلوم االنسانية81581.5النتشهسعيدعبد الرحيممنار26007450السيدة ساره الثانويةالخليل
العلوم االنسانية68768.7جمجومسعديعبد الكريمناريمان26007452السيدة ساره الثانويةالخليل



العلوم االنسانية62562.5غيثمحمدخضرنداء26007454السيدة ساره الثانويةالخليل
العلوم االنسانية73873.8إسعيدمصطفىعالء الدينندى26007456السيدة ساره الثانويةالخليل
العلوم االنسانية55255.2السراحنهمحمدسعدينسرين26007458السيدة ساره الثانويةالخليل
العلوم االنسانية54354.3أبو غليونيوسفأسعدھنادي26007462السيدة ساره الثانويةالخليل
العلوم االنسانية74974.9نتشهنعماننبيلھنادي26007463السيدة ساره الثانويةالخليل
العلوم االنسانية64964.9شاھينعبد الحافظنضالھيا26007465السيدة ساره الثانويةالخليل
العلوم االنسانية53353.3شرباتيمحمدعزيزوالء26007466السيدة ساره الثانويةالخليل
العلوم االنسانية60460.4ساليمهأحمدعزميإسراء26007467خولة بنت األزور الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية90590.5جعبهعبد الجبارمحمد ھشاماسراء26007469خولة بنت األزور الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية56456.4شاھينعبد الرحيمفيصلاسراء26007471خولة بنت األزور الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية55155.1ابو عيشهعبد المغنيھانياسالم26007473خولة بنت األزور الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية69569.5نجاريوسفعمرافنان26007474خولة بنت األزور الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية56656.6فنونهرضوانعبد الرؤوفامنه26007476خولة بنت األزور الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية55255.2ادريسامينحسنياميره26007477خولة بنت األزور الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية79779.7العجلونيفھميصالحانوار26007478خولة بنت األزور الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية84984.9زغليونسعبد الحفيظايمان26007479خولة بنت األزور الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية87987.9زاھدهمصطفىياسربشائر26007480خولة بنت األزور الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية62662.6الجملياسيناكرمبھيه26007482خولة بنت األزور الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية86386.3شاھينمحمد حسن عبد الرحيمبيان26007483خولة بنت األزور الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية82782.7حرباويادريسبسامتسنيم26007485خولة بنت األزور الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية83583.5النجارمحمدعبد الفتاححنين26007486خولة بنت األزور الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية82582.5االشھبفارسممدوحدعاء26007487خولة بنت األزور الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية72072ابو اسنينهمحمدمنيردالل26007490خولة بنت األزور الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية51851.8مھناعليفايزرحاب26007493خولة بنت األزور الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية51751.7 التميمي"صالح "القاضيمحمد وليد رغد26007494خولة بنت األزور الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية53053التكرويھشاممحمدرفقه26007495خولة بنت األزور الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية57357.3حيمورحسينيعقوبرقيه26007496خولة بنت األزور الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية69969.9األطرشسموحفضلرنا26007497خولة بنت األزور الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية61361.3قصراويخالدجاسمرھام26007498خولة بنت األزور الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية80280.2نجارمحمدعبد الحليمروان26007499خولة بنت األزور الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية69869.8حدادعبد العزيزطاللزكيه26007501خولة بنت األزور الثانوية للبناتالخليل



العلوم االنسانية67067زيركايدباسمسحر26007503خولة بنت األزور الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية78278.2ابو زعنونهصادقداودسحر26007504خولة بنت األزور الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية83983.9القصراويعبد السالمجوداتسندس26007506خولة بنت األزور الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية73973.9ابو عيشهبدرجبرسوسن26007507خولة بنت األزور الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية77877.8العجلونيفھميرفيقسوندس26007508خولة بنت األزور الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية73673.6اسعيدراشدمحمد تيسيرشروق26007509خولة بنت األزور الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية69169.1قصراويمحمد عطامحمد عبد هللاشروق26007510خولة بنت األزور الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية62762.7طيطيعنازمحمدشروق26007512خولة بنت األزور الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية57757.7قريقيكاملراضيشھد26007517خولة بنت األزور الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية78178.1النجارمحمدحسنشيماء26007520خولة بنت األزور الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية68468.4ابو عمرابراھيمعدنانشيماء26007521خولة بنت األزور الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية64064ترتوريمحمدعدنانشيماء26007522خولة بنت األزور الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية62662.6ابو عيشهسلمانسميحصفاء26007525خولة بنت األزور الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية61761.7قرمسليمانخالدعايشه26007526خولة بنت األزور الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية74374.3االخضرعبد الرحمنمروانعبير26007528خولة بنت األزور الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية59259.2قريقيكاملعمادعرين26007529خولة بنت األزور الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية81681.6ظاھرخليلماجدغدير26007530خولة بنت األزور الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية66466.4ابو  زعنونهمحمودشاھرفاطمه26007531خولة بنت األزور الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية87487.4بدرمحمدجمالفيحاء26007533خولة بنت األزور الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية96196.1بدراسعدنافذليندا26007535خولة بنت األزور الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية71471.4جابر عبد الفتاح "راسم "محمدمجدولين26007536خولة بنت األزور الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية76276.2ابو شامهشعبانمحمد راغب مرام26007537خولة بنت األزور الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية66866.8حدادسليماناكرممروه26007539خولة بنت األزور الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية54254.2نتشهعبد الحميدحامدمروه26007540خولة بنت األزور الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية60960.9عويويعبد المنعمھانيمزين26007542خولة بنت األزور الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية80880.8زاھدهعوفبركاتمنار26007543خولة بنت األزور الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية90490.4ابو عيشهطلباسكندرمي26007545خولة بنت األزور الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية74074حدادعبد العزيزشاھرنانسي26007547خولة بنت األزور الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية70070ظاھرمحمدعوضنجود26007548خولة بنت األزور الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية57257.2اطرشعيسىعبد الرزاقنسرين26007549خولة بنت األزور الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية54654.6االطرشسموحمصطفىنور26007551خولة بنت األزور الثانوية للبناتالخليل



العلوم االنسانية64964.9طويلعبد الفتاحعبد هللاھديل26007555خولة بنت األزور الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية65565.5برادعياسعدزھيرھند26007556خولة بنت األزور الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية76476.4طويلكاملنظميھيا26007557خولة بنت األزور الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية55355.3ابو سلعومحسنباسموسام26007559خولة بنت األزور الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية65465.4عمرومحمودعبد الرحمناركان26007562ياسر عمرو الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية56456.4غنامسالمهغناماسراء26007563ياسر عمرو الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية58858.8امطاوعمحمد حسيناحمداسماء26007564ياسر عمرو الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية72272.2سدرعثمانمحموداشجان26007565ياسر عمرو الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية87187.1ادكيدكخميسمحمدايه26007571ياسر عمرو الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية55155.1قصراويمحمودفھميجمانه26007576ياسر عمرو الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية51851.8شاھينحلميمحمدحنين26007578ياسر عمرو الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية73273.2سدرصالحصالحخلود26007579ياسر عمرو الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية58958.9ابوشخدممحمد صبحيماجدخلود26007580ياسر عمرو الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية63863.8بدراسحقماھرخلود26007581ياسر عمرو الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية66066الشرباتيمحمدالياسرزان26007582ياسر عمرو الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية72172.1زروحامدراضيرندا26007584ياسر عمرو الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية65165.1الدويكعبد الرحمنصالحرھام26007585ياسر عمرو الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية83383.3ابو زعنونهصادقاسحقروان26007586ياسر عمرو الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية77877.8ارفاعيهموسىسليمانروان26007587ياسر عمرو الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية74174.1داودمحمدھشامسماح26007589ياسر عمرو الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية86086ابو داودعبد الجبار عبد الكريمشادية26007592ياسر عمرو الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية57457.4شبانهمحمدمنيرشروق26007593ياسر عمرو الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية76976.9ابو داووديوسفاحمدشيرين26007594ياسر عمرو الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية69669.6قصراويعطاعبد السالمضحى26007595ياسر عمرو الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية65765.7سلھب التميميطهعبد السالمعال26007596ياسر عمرو الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية73273.2الدويكعبد الرحمنتوفيقغصون26007598ياسر عمرو الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية63563.5كركيعزاتعزامفدوى26007599ياسر عمرو الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية66866.8غناماحمدنبيلمنال26007603ياسر عمرو الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية76676.6عشهحافظعيسىمي26007604ياسر عمرو الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية56356.3شلوديمحمدنادرناريمان26007606ياسر عمرو الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية56456.4محتسباسحقموسىنسرين26007607ياسر عمرو الثانوية للبناتالخليل



العلوم االنسانية58458.4صرصوررجبجمالھبه26007610ياسر عمرو الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية55555.5جعبهمحمدجبروالء26007613ياسر عمرو الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية81781.7ابو الفيالتعبد المنعم رائداسراء26007617علي غازي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية82182.1حرباويأحمد طالباسراء26007618علي غازي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية83383.3ادريسمحمد عبد الحق اسراء26007619علي غازي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية64564.5جويحانعمررفيقاسماء26007620علي غازي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية93693.6طھبوبغالبجمالاسيل26007621علي غازي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية60660.6جنيدياديبخالداماني 26007623علي غازي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية59459.4ابو شمسيهخالدمحمد حسانبيان26007626علي غازي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية60260.2جويحانعمر محمد شفيقبيان26007627علي غازي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية70370.3يونسسالمهفايزبيان26007628علي غازي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية53253.2حلوانيفالحفضلترتيل26007630علي غازي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية91591.5ابو مرخيهيعقوبمحمودجوليا26007631علي غازي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية70970.9الساليمهزكيحجازيحنين 26007632علي غازي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية81981.9صالحعبد الجوادكاملدعاء 26007635علي غازي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية76976.9قفيشهعبد الفتاحكاملدعاء 26007636علي غازي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية83083جعبريابراھيممحمد مصطفىدالل26007637علي غازي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية85585.5اسعيدمحمد انوروليدربا26007639علي غازي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية77377.3كرديهابراھيم ھشامرزان26007641علي غازي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية77977.9مسودهسعيدسعدورنا26007642علي غازي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية92892.8سيوريعبد الحليمشاھررنا26007643علي غازي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية87287.2الساليمهزكيحجازىرنين 26007644علي غازي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية68168.1اسعيدانورنبيلروان26007646علي غازي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية86486.4دويكحسان خط النارزھور26007647علي غازي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية80580.5حريزحسينيونسساره 26007648علي غازي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية73973.9زعترينعمانمحمد ھانيسعديه26007649علي غازي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية65965.9طھبوبغالبطارقسماح26007650علي غازي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية53053احمرورضوانمحمد سماح26007651علي غازي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية74774.7شرباتيعبد السالمناجيسماح26007652علي غازي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية58458.4ابو عيشهيونسأحمدسھام26007654علي غازي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية59159.1جابرعصامجواد سھام26007655علي غازي المحتسب الثانوية للبناتالخليل



العلوم االنسانية71271.2دجانيجوادابراھيمسھير26007656علي غازي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية92492.4محتسبصالحماكرومسھير26007657علي غازي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية82882.8الجعبريسليمفخريسوزان26007658علي غازي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية62562.5النتشهعبد الرحمن يعقوبسوزان26007659علي غازي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية51651.6حاليقهعيسىسفيانشذى 26007660علي غازي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية75775.7غلمهمحمد ابراھيمجمالشروق26007661علي غازي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية76876.8يغمورعبد المھيمنعادلشروق26007662علي غازي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية57157.1زلوممحمودمحمد شروق26007663علي غازي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية58958.9البكريشعيبفياضشيماء26007664علي غازي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية60760.7حموريتاج الدينعبد العزيزعبير26007665علي غازي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية88988.9كرديهاكرمحسامعرين26007666علي غازي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية54754.7زروعبد المجيدمحمد حجازيفداء26007668علي غازي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية64564.5اسعيدانورعبد اللطيففداء26007669علي غازي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية83583.5جعبرياسحاقجمالمالك26007672علي غازي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية61761.7االيوبيتوفيقوليدمالك26007673علي غازي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية69069اعبيدوراشدطاللمي 26007674علي غازي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية71671.6حريزمحمد فرحاتنظميميسر26007676علي غازي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية58458.4بكريداودناصر ناجيه26007677علي غازي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية58658.6بكريمحمد كمالنادرنداء26007679علي غازي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية73473.4جعبريديبمحمد راشدنھى26007680علي غازي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية53753.7جعبريمحمدجبريلھدى 26007682علي غازي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية70170.1جعبريعثمانعدنانورود26007684علي غازي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية73873.8حجازيمصباحغازيوعد26007685علي غازي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية50850.8زعتريعبد المجيدفرجوعد26007686علي غازي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية79179.1مسكمنيرأحمدوفاء26007688علي غازي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية90190.1القيمريعبد هللا عبد العزيزوالء26007689علي غازي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية64064سلطانعبد الرحمن شريفياسمين26007690علي غازي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية71771.7عطاونهسالمهمحمدازھار26007691نصار العصافرة الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية72772.7عصافرهمحمودمحمداسراء26007693نصار العصافرة الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية69269.2عقيلمحمداحمدافتخار26007696نصار العصافرة الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية56356.3عطاونهفايزسميراميره26007698نصار العصافرة الثانوية للبناتالخليل



العلوم االنسانية52652.6عطاونهعطااحمدامينه26007699نصار العصافرة الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية68768.7عصافرهعبدالھاديابراھيمانوار26007700نصار العصافرة الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية61761.7عصافرهنصارعزامايمان26007702نصار العصافرة الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية67867.8عصافرهعبد الھاديسلمانايناس26007703نصار العصافرة الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية60660.6عصافرهمحمدنبيلايناس26007704نصار العصافرة الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية70170.1عصافرهعزاتابراھيمبشرى26007706نصار العصافرة الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية73873.8عصافرهحسنسليمانبيسان26007707نصار العصافرة الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية57757.7العصافرةمحموداحمدجنان26007708نصار العصافرة الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية60360.3زھورحسنمحمدحنان26007709نصار العصافرة الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية74574.5الزھورأحمدخالدخوله26007711نصار العصافرة الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية83083ابو سليمةرمضانربيعديانا26007712نصار العصافرة الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية67767.7عصافرهأحمدمرعيديانه26007713نصار العصافرة الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية73073برھمبرھممحمدرانيه26007714نصار العصافرة الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية57557.5زھورعبد الرحمنمحمدرسميه26007715نصار العصافرة الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية70870.8عطاونهاعبيد هللامحمدرغده26007716نصار العصافرة الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية61761.7عطاونهمحمودنضالريم26007719نصار العصافرة الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية84584.5العصافرهجابربسامساھره26007720نصار العصافرة الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية82882.8الزھورمحمدرسميسوزان26007722نصار العصافرة الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية57057العطاونهعادلعبدالمنعمعبير26007726نصار العصافرة الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية68568.5عصافرهنصاربدرعزيزه26007727نصار العصافرة الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية60560.5العطاونهخليلاسماعيلغدير26007728نصار العصافرة الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية78178.1الزھورعليعمرغرام26007730نصار العصافرة الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية77477.4عطاونهعليخليلفاطمة26007732نصار العصافرة الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية81281.2عطاونهعايشعدنانفاطمة26007733نصار العصافرة الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية72072عطاونهمحمدنعمانمنى26007738نصار العصافرة الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية74174.1عطاونهاحمدبسامميساء26007739نصار العصافرة الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية82282.2جوديعيسىمحمودنريمان26007742نصار العصافرة الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية75275.2عصافرهمحمودمحمدھالة26007743نصار العصافرة الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية74874.8عطاونهحسنفايزھاله26007744نصار العصافرة الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية70570.5العصافرهحسنمحمدھديل26007745نصار العصافرة الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية72072عصافرهعايدوليدھنادي26007747نصار العصافرة الثانوية للبناتالخليل



العلوم االنسانية61361.3العصافرةمحمدخليلھيا26007749نصار العصافرة الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية60260.2عصافرهمحمدعقلھيا26007750نصار العصافرة الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية67967.9عطاونهخليلحلميھيه26007751نصار العصافرة الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية81381.3عقيلمصباحعزيزوالء26007752نصار العصافرة الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية60960.9عطاونهسالمعبد الھادييافا26007753نصار العصافرة الثانوية للبناتالخليل
العلوم االنسانية70470.4طنينهعبدالسالمسعدياسراء26007755بنات ترقوميا الثانويةالخليل
العلوم االنسانية60760.7المصريسالمعبداللطيفاسراء26007757بنات ترقوميا الثانويةالخليل
العلوم االنسانية62262.2الجعافرهعبدالمجيدمحمداسراء26007759بنات ترقوميا الثانويةالخليل
العلوم االنسانية57557.5قباجهعبدهللاعبدالرحمناسالم26007760بنات ترقوميا الثانويةالخليل
العلوم االنسانية73473.4المرقطنموسىحميداناسماء26007761بنات ترقوميا الثانويةالخليل
العلوم االنسانية78078غريبأحمدمحمداسماء26007762بنات ترقوميا الثانويةالخليل
العلوم االنسانية73673.6الشاللفهعزيزمحمداشجان26007766بنات ترقوميا الثانويةالخليل
العلوم االنسانية69169.1ذباينهمحمودعيسىاالء26007768بنات ترقوميا الثانويةالخليل
العلوم االنسانية56856.8قباجهعبدالسالمكمالاالء26007769بنات ترقوميا الثانويةالخليل
العلوم االنسانية60160.1غريبجميلعمرامال26007771بنات ترقوميا الثانويةالخليل
العلوم االنسانية75475.4ابوحلتمعبدالفتاحسامياماني26007772بنات ترقوميا الثانويةالخليل
العلوم االنسانية67967.9ابوحلتمصادقعواداماني26007773بنات ترقوميا الثانويةالخليل
العلوم االنسانية52052فطافطهعبدالفتاحبھجتانوار26007774بنات ترقوميا الثانويةالخليل
العلوم االنسانية58758.7عكهابراھيمسعديانوار26007775بنات ترقوميا الثانويةالخليل
العلوم االنسانية51151.1ابورعيهفؤاداسعدايات26007777بنات ترقوميا الثانويةالخليل
العلوم االنسانية59159.1الشاللفهعبدالمنعممحمدايات26007779بنات ترقوميا الثانويةالخليل
العلوم االنسانية70570.5أبوحلتممحمدمحمودايات26007780بنات ترقوميا الثانويةالخليل
العلوم االنسانية66066ابورعيهفايزشحدهبراءه26007782بنات ترقوميا الثانويةالخليل
العلوم االنسانية60260.2دبابسيهيوسفحسنبيان26007785بنات ترقوميا الثانويةالخليل
العلوم االنسانية68068كرابليهعبداللطيفكاملبيسان26007787بنات ترقوميا الثانويةالخليل
العلوم االنسانية59759.7غريبصادقمحمدجميله26007790بنات ترقوميا الثانويةالخليل
العلوم االنسانية68068الفطافطهعبدالفتاحخالدحسناء26007794بنات ترقوميا الثانويةالخليل
العلوم االنسانية67167.1مرقطنيوسفمحمدحنان26007795بنات ترقوميا الثانويةالخليل
العلوم االنسانية52852.8فطافطهمحمودجھادحنين26007797بنات ترقوميا الثانويةالخليل
العلوم االنسانية75275.2طنينهعبدالرحمنمحمدحنين26007799بنات ترقوميا الثانويةالخليل
العلوم االنسانية56656.6ذباينهخليلحمزهخوله26007802بنات ترقوميا الثانويةالخليل



العلوم االنسانية55955.9حسناتعامرامھنادعاء26007803بنات ترقوميا الثانويةالخليل
العلوم االنسانية79079اغريبعبدالعزيزمحمدرجاء26007805بنات ترقوميا الثانويةالخليل
العلوم االنسانية92692.6ابوحلتمأحمدجمالرغد26007806بنات ترقوميا الثانويةالخليل
العلوم االنسانية62862.8قباجهمحمدسعديرمزيه26007807بنات ترقوميا الثانويةالخليل
العلوم االنسانية55862قباجهمحمدفوزيرھام26007808بنات ترقوميا الثانويةالخليل
العلوم االنسانية98098فطافطهحسينكازمرھام26007809بنات ترقوميا الثانويةالخليل
العلوم االنسانية56256.2شاللفهمحمودعبدالفتاحروان26007810بنات ترقوميا الثانويةالخليل
العلوم االنسانية68968.9ابوحلتماحمدعاطفروعه26007813بنات ترقوميا الثانويةالخليل
العلوم االنسانية61661.6فطافطهاحمدعايشروال26007814بنات ترقوميا الثانويةالخليل
العلوم االنسانية50950.9ابورعيهسالمنبيلزينب26007815بنات ترقوميا الثانويةالخليل
العلوم االنسانية55655.6الشحروريعبداللطيفعبدهللاساجده26007816بنات ترقوميا الثانويةالخليل
العلوم االنسانية80880.8فطافطهعبدالمھديسعديسميه26007817بنات ترقوميا الثانويةالخليل
العلوم االنسانية71871.8قباجهخليلانورسھاد26007818بنات ترقوميا الثانويةالخليل
العلوم االنسانية53753.7الكرابليهيوسفمحمدشرين26007821بنات ترقوميا الثانويةالخليل
العلوم االنسانية64964.9اغريبعزاتأنورصابرين26007823بنات ترقوميا الثانويةالخليل
العلوم االنسانية76476.4الجعافرهيوسفعبدهللاصفاء26007825بنات ترقوميا الثانويةالخليل
العلوم االنسانية56156.1قعقوركاملمحمودصفاء26007827بنات ترقوميا الثانويةالخليل
العلوم االنسانية73373.3االطرشمصطفىاحمدعائشه26007828بنات ترقوميا الثانويةالخليل
العلوم االنسانية58458.4الشحرورعوادزيادعبير26007830بنات ترقوميا الثانويةالخليل
العلوم االنسانية59159.1مرقطنرمضانعيسىعزيزة26007831بنات ترقوميا الثانويةالخليل
العلوم االنسانية66866.8ابورعيهمحمودأحمدعزيزه26007832بنات ترقوميا الثانويةالخليل
العلوم االنسانية85985.9قعقورمحمدمحمودعزيزه26007833بنات ترقوميا الثانويةالخليل
العلوم االنسانية77377.3فطافطهيحيىعصامعال26007834بنات ترقوميا الثانويةالخليل
العلوم االنسانية79979.9الجعافرهعبدالجوادمحمدفيروز26007837بنات ترقوميا الثانويةالخليل
العلوم االنسانية87487.4قباجهعبدالرحمنسالمهلميس26007838بنات ترقوميا الثانويةالخليل
العلوم االنسانية70270.2جعافرهعبدالمجيدجعفرمرام26007840بنات ترقوميا الثانويةالخليل
العلوم االنسانية66866.8شاللفهعبدالمجيدروملمرام26007841بنات ترقوميا الثانويةالخليل
العلوم االنسانية85785.7ذباينهمحمودمحمدمرام26007843بنات ترقوميا الثانويةالخليل
العلوم االنسانية71971.9الفطافطهمحمدكمالمروه26007845بنات ترقوميا الثانويةالخليل
العلوم االنسانية57057مسلم شاللفهحسنمحمد مروه26007846بنات ترقوميا الثانويةالخليل
العلوم االنسانية65965.9جعافرهمحمودشاھرمنار26007850بنات ترقوميا الثانويةالخليل



العلوم االنسانية81381.3دباينهعبدالقادرزيادمي26007852بنات ترقوميا الثانويةالخليل
العلوم االنسانية81781.7فطافطهاحمد سالمفؤادمي26007853بنات ترقوميا الثانويةالخليل
العلوم االنسانية68168.1قعقوركاملناجيميسم26007855بنات ترقوميا الثانويةالخليل
العلوم االنسانية51151.1الجعافرهعليرافعنداء26007856بنات ترقوميا الثانويةالخليل
العلوم االنسانية61061حسناتعبدهللاعبدالبديعنھاد26007857بنات ترقوميا الثانويةالخليل
العلوم االنسانية55155.1جعافرهسليمانمحمدنيفين26007860بنات ترقوميا الثانويةالخليل
العلوم االنسانية69869.8طنينهعزاتمحمدھاله26007861بنات ترقوميا الثانويةالخليل
العلوم االنسانية61061شاللفهيوسفربحيھبه26007862بنات ترقوميا الثانويةالخليل
العلوم االنسانية57857.8شاللفهجبرينغسانھبه26007863بنات ترقوميا الثانويةالخليل
العلوم االنسانية68668.6ابورعيهسالممازنھنادي26007866بنات ترقوميا الثانويةالخليل
العلوم االنسانية87387.3ابورعيهمحمودحسنورود26007868بنات ترقوميا الثانويةالخليل
العلوم االنسانية69869.8طنينهمصباحرفيقورود26007869بنات ترقوميا الثانويةالخليل
العلوم االنسانية69769.7ذباينهاحمدحسنوفاء26007871بنات ترقوميا الثانويةالخليل
العلوم االنسانية78378.3الذباينهأحمدزيادياسمين26007875بنات ترقوميا الثانويةالخليل
العلوم االنسانية61761.7الخمايسهمحمودعبد الرحمناحالم26007876بنات تفوح الثانويةالخليل
العلوم االنسانية64264.2بدرانابراھيمغانماحالم26007877بنات تفوح الثانويةالخليل
العلوم االنسانية95295.2رزيقاتأحمدماھراخالص26007878بنات تفوح الثانويةالخليل
العلوم االنسانية64464.4ارزيقاتجودهجبراريج26007880بنات تفوح الثانويةالخليل
العلوم االنسانية62862.8زريقاتمحمودحرباسراء26007881بنات تفوح الثانويةالخليل
العلوم االنسانية83783.7ارزيقاتاسماعيلمحمداسراء26007882بنات تفوح الثانويةالخليل
العلوم االنسانية97097رزيقاتحسنمحمداسراء26007883بنات تفوح الثانويةالخليل
العلوم االنسانية60160.1طردةأحمدنايفاسراء26007884بنات تفوح الثانويةالخليل
العلوم االنسانية52352.3خمايسهخليلعامراسماء26007885بنات تفوح الثانويةالخليل
العلوم االنسانية61761.7خمايسهمحمدعبد السالماسماء26007886بنات تفوح الثانويةالخليل
العلوم االنسانية55055اسعيداسماعيلزيداناماني26007888بنات تفوح الثانويةالخليل
العلوم االنسانية71371.3خمايسهحسينعطيهايات26007890بنات تفوح الثانويةالخليل
العلوم االنسانية59859.8رزيقاتأحمدطاھرايناس26007894بنات تفوح الثانويةالخليل
العلوم االنسانية52152.1خمايسةعبد المطلبساميبيان26007897بنات تفوح الثانويةالخليل
العلوم االنسانية88888.8الطردةموسىيوسفبيان26007899بنات تفوح الثانويةالخليل
العلوم االنسانية90290.2رزيقاتيوسفمحمودتسنيم26007900بنات تفوح الثانويةالخليل
العلوم االنسانية79879.8الطردهعبد القادرأحمدتغريد26007901بنات تفوح الثانويةالخليل



العلوم االنسانية68268.2خمايسهمحمديوسفتغريد26007902بنات تفوح الثانويةالخليل
العلوم االنسانية94294.2طردياحمدمحمدجمانه26007904بنات تفوح الثانويةالخليل
العلوم االنسانية56756.7طردهعيسىمحمودجھان26007905بنات تفوح الثانويةالخليل
العلوم االنسانية54754.7خمايسهعليمنصورحنان26007906بنات تفوح الثانويةالخليل
العلوم االنسانية51651.6خمايسهابراھيمشريفحنين26007907بنات تفوح الثانويةالخليل
العلوم االنسانية72472.4طردهمحمودعدنانرجاء26007909بنات تفوح الثانويةالخليل
العلوم االنسانية56056بدرانعبد ريهمحمدرقيه26007911بنات تفوح الثانويةالخليل
العلوم االنسانية87787.7طردهعبد الرحمنسعيدروان26007913بنات تفوح الثانويةالخليل
العلوم االنسانية89789.7رزيقاتأحمدمحمدروان26007914بنات تفوح الثانويةالخليل
العلوم االنسانية64664.6طردهجبرينمحمدروان26007915بنات تفوح الثانويةالخليل
العلوم االنسانية56656.6ارزيقاتاحمدروحيزھراء26007917بنات تفوح الثانويةالخليل
العلوم االنسانية66766.7السعايدهمسلمأحمدساره26007918بنات تفوح الثانويةالخليل
العلوم االنسانية73673.6خمايسهأحمدحسينساميه26007919بنات تفوح الثانويةالخليل
العلوم االنسانية68868.8ارزيقاتمحموديوسفسحر26007920بنات تفوح الثانويةالخليل
العلوم االنسانية56856.8خمايسهسالمعزامسميه26007921بنات تفوح الثانويةالخليل
العلوم االنسانية61161.1زعمطأحمدجمالسناء26007922بنات تفوح الثانويةالخليل
العلوم االنسانية73773.7خمايسهمحمدأحمدشروق26007923بنات تفوح الثانويةالخليل
العلوم االنسانية71171.1طردهجابرامجدشروق26007924بنات تفوح الثانويةالخليل
العلوم االنسانية53753.7الخمايسهيوسفمحمدشروق26007926بنات تفوح الثانويةالخليل
العلوم االنسانية75675.6ارزيقاتأحمدمحمودشروق26007927بنات تفوح الثانويةالخليل
العلوم االنسانية68768.7رزيقاتخليلابراھيمصابرين26007930بنات تفوح الثانويةالخليل
العلوم االنسانية53253.2خمايسةرسميمحمدصابرين26007931بنات تفوح الثانويةالخليل
العلوم االنسانية73973.9خمايسهمحمدعبد الھاديفاطمه26007936بنات تفوح الثانويةالخليل
العلوم االنسانية57357.3خمايسهطلبتوفيقفدوى26007939بنات تفوح الثانويةالخليل
العلوم االنسانية62262.2ارزيقاتشاكرمحمدلبنى26007944بنات تفوح الثانويةالخليل
العلوم االنسانية90590.5طردهمحمودمحمدلمياء26007946بنات تفوح الثانويةالخليل
العلوم االنسانية94794.7رزيقاتسلماننمرمجدولين26007947بنات تفوح الثانويةالخليل
العلوم االنسانية70670.6ارزيقاتمحمودأحمدمنوى26007949بنات تفوح الثانويةالخليل
العلوم االنسانية53153.1رزيقاتسليمحاتمندى26007950بنات تفوح الثانويةالخليل
العلوم االنسانية71871.8اسعيداسماعيلأحمدنھى26007951بنات تفوح الثانويةالخليل
العلوم االنسانية65065طردهمحمدأحمدنور26007953بنات تفوح الثانويةالخليل



العلوم االنسانية55355.3حجمحمد بدويعبد الفتاحنورا26007956بنات تفوح الثانويةالخليل
العلوم االنسانية84584.5خمايسهاحمدمحمدھبه26007959بنات تفوح الثانويةالخليل
العلوم االنسانية55355.3خمايسهسليمانياسرھبه26007961بنات تفوح الثانويةالخليل
العلوم االنسانية59359.3خمايسهمحمدصبريھدى26007962بنات تفوح الثانويةالخليل
العلوم االنسانية62262.2الرزيقاتشاكرطاھرھناء26007964بنات تفوح الثانويةالخليل
العلوم االنسانية56356.3ارزيقاتمحمودعبد السالمھنادي26007965بنات تفوح الثانويةالخليل
العلوم االنسانية58158.1ارزيقاتعثمانياسرھنادي26007966بنات تفوح الثانويةالخليل
العلوم االنسانية76076رزيقاتمحمودمحمدورود26007971بنات تفوح الثانويةالخليل
العلوم االنسانية68368.3ادريسحسنمحمد نھاداريج26007973بنات الشرعية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية60760.7قصراويبدويناجحاالء26007977بنات الشرعية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية74274.2ھذالينأحمدعليامل26007978بنات الشرعية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية73273.2النتشهنعيمخالدايات26007980بنات الشرعية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية81281.2حروبمحمديوسفبيسان26007982بنات الشرعية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية70970.9جعبهعبد الرحمنادريسراويه26007985بنات الشرعية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية74474.4سدرمحمد عامرحمادهربا26007986بنات الشرعية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية66266.2حدادعبد الرووفعونيربا26007987بنات الشرعية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية84784.7مسالمهحمدأحمدروان26007989بنات الشرعية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية55855.8سلھبيونسيسريروان26007990بنات الشرعية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية84484.4جعبرياحميدنضالرودينه26007991بنات الشرعية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية63163.1النتشهأحمدجبرينسمه26007996بنات الشرعية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية57357.3شرحهاحمديوسفسناء26007998بنات الشرعية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية75975.9دنديسمحمدسلمانقمر26008001بنات الشرعية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية62562.5رفاعيهمحمدأحمدماجده26008003بنات الشرعية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية68168.1زينشحدهأحمدنداء26008008بنات الشرعية الثانويةالخليل
العلوم االنسانية74274.2سكافيعبد الفتاحعبد المعطيوفاء26008010بنات الشرعية الثانويةالخليل

العلوم االنسانية57157.1اطميزهعقل ثابت ابراھيم27008101ذكور اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية56356.3ابو سعدونعارفھشامابراھيم 27008103ذكور اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية59259.2ابو جحيشيونسديباحمد27008104ذكور اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية64464.4طميزهمحمودعبدالحافظ احمد27008105ذكور اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية59959.9سلميهنمراسماعيلاسحق27008109ذكور اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية68168.1رشيدخليلشبليايھاب27008113ذكور اذنا الثانويةجنوب الخليل



العلوم االنسانية52752.7فرج هللاحمدعبدالحليمبالل27008116ذكور اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية64964.9فرج هللامحمدتيسيرتامر27008117ذكور اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية55755.7اخالوياسماعيلصبريتوفيق27008118ذكور اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية55455.4اسليميهاحمدعبدالحميدجابر 27008120ذكور اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية77677.6بشيرحسنمحمدحسن27008122ذكور اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية65465.4الصوايفهحسناحمدحمزة27008123ذكور اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية51851.8نطاحعبدالقادرعبدهللاحمزة27008124ذكور اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية54954.9طميزهابراھيمطاھرزكريا27008127ذكور اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية67767.7عوضسالمهشاھرسالمة27008130ذكور اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية61661.6النجارمحمودجبريلسليم27008132ذكور اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية53953.9عوادمحمداحمدسليمان27008133ذكور اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية58058ابوجحيشهسليمانعبدالحميدسليمان27008134ذكور اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية54054اطميزهمحمودرائدشادي27008135ذكور اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية56956.9طميزهمحمدرشيدشادي27008136ذكور اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية58758.7بطرانسليمانموسىشوقي27008137ذكور اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية50650.6صوايفةموسىعبدالحليمصدام 27008138ذكور اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية61661.6ابوجحيشهيونسمحمدطارق27008141ذكور اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية73073صوايفهعبدهللاعدنانعبد الفتاح 27008143ذكور اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية57357.3فرج هللاحسنفرجعبد الكريم 27008144ذكور اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية52252.2ابوجحيشهمحمدجاللعثمان27008145ذكور اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية59559.5طميزهحسنحاتمعصام 27008147ذكور اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية54854.8عوضاحمداسماعيلعالء 27008148ذكور اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية59759.7الطمايزهرزقسميحعماد27008152ذكور اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية63663.6الجياويعيسىمحمودعيسى27008155ذكور اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية67167.1اسليميهعليمحمودفادي27008159ذكور اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية63563.5سليميهفوزيمحمدفوزي27008160ذكور اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية70670.6ابواسعديوسفجميللؤي27008161ذكور اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية82782.7فرج هللاحسنمحمدمؤيد 27008162ذكور اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية71571.5فرج هللاحسنعبدهللامالك 27008163ذكور اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية84784.7اطميزهمحمدھشاممالك 27008164ذكور اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية69769.7عواودهعبدالحميدابراھيممحمد27008166ذكور اذنا الثانويةجنوب الخليل



العلوم االنسانية54554.5اسليميهعبدالفتاحابراھيممحمد27008167ذكور اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية70870.8ابوجحيشهمحموداحمدمحمد27008169ذكور اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية55855.8النجارصالحاكرممحمد27008171ذكور اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية62062فرج هللامحمدبساممحمد27008172ذكور اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية50150.1امريزيقمحمدتيسيرمحمد27008173ذكور اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية65465.4اطميزهسالمجميلمحمد27008174ذكور اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية79979.9ابوجحيشهمحمدخالدمحمد27008175ذكور اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية65065عوادمحمدخليلمحمد27008176ذكور اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية50350.3طميزهمحمدرافتمحمد27008177ذكور اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية64264.2ديبمحمدزيادمحمد27008178ذكور اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية77977.9ابوجحيشهموسىساميمحمد27008179ذكور اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية61561.5طميزهرزقماجدمحمد27008186ذكور اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية62762.7ابوجحيشهنمرماجدمحمد27008187ذكور اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية60260.2سليميهمحمدمصباحمحمد27008188ذكور اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية57057طميزهعبدالحليمنجيبمحمد27008190ذكور اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية66166.1سعيريعبدالرحمنخليلمحمود27008195ذكور اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية51451.4بطرانمحمدسالممحمود27008196ذكور اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية74974.9طميزهمحمدعبدالحليممحمود27008197ذكور اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية63163.1طميزهمحمودنمرمحمود27008200ذكور اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية62862.8عوضموسىخالدمراد 27008201ذكور اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية60760.7سليميهاحمدوليدمعاذ 27008204ذكور اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية67567.5سليميهمحمودجاللمعتز 27008205ذكور اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية54054نجارسالمجمالناجي 27008208ذكور اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية86286.2طميزهعبدالفتاحابراھيمنديم 27008209ذكور اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية68668.6النجارعبدالنورعبدالعزيزنور 27008213ذكور اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية51851.8طميزيعبدالمجيدخالدنورالدين27008215ذكور اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية52452.4صوايفةخليلياسرھيثم 27008216ذكور اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية54954.9سليميهمحمدعبدالرحمنيوسف 27008219ذكور اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية50750.7رجوبعبدالجليلطهأيسر27008222ذكور الشھيد ابو جھادجنوب الخليل
العلوم االنسانية72072الرجوبطالبمحمدأيمن27008223ذكور الشھيد ابو جھادجنوب الخليل
العلوم االنسانية55855.8ابو قرندلعقيلابراھيمبشير27008224ذكور الشھيد ابو جھادجنوب الخليل



العلوم االنسانية62662.6ريانمحمدماجدحذيفه27008227ذكور الشھيد ابو جھادجنوب الخليل
العلوم االنسانية89289.2عواودهخليلماجدسامي27008228ذكور الشھيد ابو جھادجنوب الخليل
العلوم االنسانية72572.5رجوبعبد العزيزعبد الحميدصخر27008229ذكور الشھيد ابو جھادجنوب الخليل
العلوم االنسانية58758.7عواودهخليلمحمودعاھد27008231ذكور الشھيد ابو جھادجنوب الخليل
العلوم االنسانية73873.8شرحهعبد الرحمنحسنعبد الرحمن27008232ذكور الشھيد ابو جھادجنوب الخليل
العلوم االنسانية74274.2رجوبعبد المھديمحمودعماد27008234ذكور الشھيد ابو جھادجنوب الخليل
العلوم االنسانية84884.8عواودهعبد الفتاحمازنھاني27008242ذكور الشھيد ابو جھادجنوب الخليل
العلوم االنسانية73973.9حروبعبدالوھابعيسىابراھيم27008244ذكور دير سامت الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية57357.3شراونهعبدالعزيزعبدالرحمناحمد27008245ذكور دير سامت الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية74874.8حروبعودهشريفاسماعيل27008246ذكور دير سامت الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية85985.9حروبخليلاحمدبالل27008247ذكور دير سامت الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية58058شراونهسليمانمحمدحماده27008248ذكور دير سامت الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية65065الحروبخليلشريفخليل27008250ذكور دير سامت الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية60260.2عواودهمحمدمنيررأفت27008251ذكور دير سامت الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية57157.1حروبخالدمحمدطارق27008254ذكور دير سامت الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية76176.1حروبعبدالھاديخليلُعدي27008256ذكور دير سامت الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية61161.1شراونهعليعقابعلي27008257ذكور دير سامت الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية67567.5حروبابراھيمعاطفمحمد27008260ذكور دير سامت الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية65965.9حروبعودهعدنانمحمد27008261ذكور دير سامت الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية69369.3شراونهمحمودساميمحمود27008262ذكور دير سامت الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية74574.5حروبحسينيوسفمحمود27008263ذكور دير سامت الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية84184.1شراونهمحمودنايفمصعب27008264ذكور دير سامت الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية59859.8حروباحمديوسفمصعب27008265ذكور دير سامت الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية85085ابو زنيدسالمهخليلمعتز27008267ذكور دير سامت الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية50750.7سويطيمحمدحسينخلدون27008274ذكور بيت عوا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية64164.1مسالمةحمادحمدرشدي27008276ذكور بيت عوا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية66366.3سويطيمحمدجھادعز الدين27008279ذكور بيت عوا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية58958.9ابو جمالاحمدخالدمحمد27008284ذكور بيت عوا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية76776.7العكيميابراھيمخليلمحمد27008285ذكور بيت عوا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية66566.5ابو ھليلسالمعمرمحمود27008288ذكور بيت عوا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية62562.5سويطيمحمدفوزيمدحت27008290ذكور بيت عوا الثانويةجنوب الخليل



العلوم االنسانية65365.3المسالمةعبد هللاسماعيلھمام27008294ذكور بيت عوا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية71171.1ابوشرارعبدهللافايزاحمد27008299ذكور المجد الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية58758.7العمايرهاسماعيلابراھيماسالم27008301ذكور المجد الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية67767.7ابوشرارعبدهللافوزيانس 27008302ذكور المجد الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية62962.9الشوامرهعيسىرسميرائد27008304ذكور المجد الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية65465.4اوالدمحمدحسنعليرامي27008305ذكور المجد الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية60560.5شوامرهيوسفاحمدرأفت27008306ذكور المجد الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية60060عمرواسماعيلطالبرأفت27008307ذكور المجد الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية55955.9كنعانسليمانعادلسليمان27008310ذكور المجد الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية64564.5شحاتيتخليلفوازشادي27008311ذكور المجد الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية51351.3شوامرهحسنفوزيصدام27008312ذكور المجد الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية54454.4شوامرهمحمديوسفعدي27008316ذكور المجد الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية69669.6الشوامرهسليمانانورلؤي27008318ذكور المجد الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية58258.2اوالدمحمدمحموديوسفلؤي27008319ذكور المجد الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية72672.6الشوامرهرسميفايزمحمد27008322ذكور المجد الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية70270.2عمروبدوييوسفمحمد27008324ذكور المجد الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية56756.7العمايرهاسماعيلحسنمحمدسيف27008325ذكور المجد الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية54254.2عمرومحمودموسىمحمود27008326ذكور المجد الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية85785.7عمرومحمديوسفمعتز27008327ذكور المجد الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية83783.7عمرواسماعيلراتبموسى27008328ذكور المجد الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية92292.2شوامرهسليمانغالبنشأت27008329ذكور المجد الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية73473.4بستنجيطهمحمودنظام27008330ذكور المجد الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية59659.6عمروخليلعبدهللاھشام27008331ذكور المجد الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية89989.9ابوجويعدمحمدكاملوسام27008333ذكور المجد الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية56056فقياتأحمدطالبعمر27008337بيت الروش المختلطةجنوب الخليل
العلوم االنسانية75175.1حريباتطهمحمودعيسى27008338بيت الروش المختلطةجنوب الخليل
العلوم االنسانية74574.5حريباتمحمدكاملمحمد27008339بيت الروش المختلطةجنوب الخليل
العلوم االنسانية59559.5حريباتمحمدأحمدمحمود27008341بيت الروش المختلطةجنوب الخليل
العلوم االنسانية78878.8أبوشرارمطرراتبمحمود27008342بيت الروش المختلطةجنوب الخليل
العلوم االنسانية89189.1حريباتجبرينمحمدمحمود27008343بيت الروش المختلطةجنوب الخليل
العلوم االنسانية72872.8عمايرهمحمداميناحمد27008345ذكور البرج الثانويةجنوب الخليل



العلوم االنسانية65965.9قيمريعثمانعادلامير27008346ذكور البرج الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية60160.1شعارمحمدفايزامير27008347ذكور البرج الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية74874.8تالحمهحمدمحمدايھاب27008348ذكور البرج الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية66466.4فقياتحسينمحمدحسين27008350ذكور البرج الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية76076دودينعايداحمدزايد27008351ذكور البرج الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية72172.1جناديهمحمودموسىشداد27008352ذكور البرج الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية73873.8تالحمهعيسىراتبضياء الدين27008353ذكور البرج الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية70770.7تالحمهحسنخليلعبد الكريم27008355ذكور البرج الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية60060عمايرةياسرسرحانعبيدة27008356ذكور البرج الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية54854.8شعارمحمدفوزيعالء27008357ذكور البرج الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية55255.2تالحمةعيسىمحمودعلي27008358ذكور البرج الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية60260.2تالحمةعبد المحسناسماعيلقسام27008359ذكور البرج الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية58858.8فقياتابراھيمباسممحمد27008360ذكور البرج الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية79279.2تالحمهعبد المحسنرسميمحمد27008361ذكور البرج الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية88788.7عقيلخليلجبريلموفق27008362ذكور البرج الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية55555.5عمايرهعبد الرحمنخالداحمد27008365الشھيد ياسر عارفات الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية64064ابو زنيدمحمدابراھيمحازم27008367الشھيد ياسر عارفات الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية65465.4رجوبعبد هللاسماعيلحازم27008368الشھيد ياسر عارفات الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية52152.1رجوبجبرانسعديعزالدين27008374الشھيد ياسر عارفات الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية67867.8رجوبعبد العزيزموسىعالء27008376الشھيد ياسر عارفات الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية66966.9ابو زنيدحسينسليمعمر27008377الشھيد ياسر عارفات الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية56856.8فسفوسأحمدوليدعمر27008378الشھيد ياسر عارفات الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية78778.7ابو زنيدحسينحسينمحمد27008382الشھيد ياسر عارفات الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية55255.2ارجوباحمداسماعيلمحمود27008384الشھيد ياسر عارفات الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية58158.1رجوبمحمودمحمدمحمود27008385الشھيد ياسر عارفات الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية77185.7رجوبابراھيمجمالأحمد27008390ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلوم االنسانية71771.7ابو شيخهعبد الرحيمعلي احمد27008392ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلوم االنسانية53753.7شندييوسف  جھاداسامه27008395ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلوم االنسانية69769.7حجهاسماعيلحسيناسماعيل27008397ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلوم االنسانية50450.4كتلوسليمانمحمداشرف27008398ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلوم االنسانية81081عمرويوسفحاتمالقسام27008399ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل



العلوم االنسانية69169.1الزبدياسماعيلموسىانس27008403ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلوم االنسانية63363.3درابيعحمادفيصلباسل27008406ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلوم االنسانية61161.1عطابيموسىعايدبشار27008408ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلوم االنسانية56156.1 رجوب عبدهللاحمدانبالل27008409ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلوم االنسانية64464.4دراويشابرھيممحمدتاج الدين27008413ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلوم االنسانية70070الشراونةادريسادريسحسام27008416ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلوم االنسانية67567.5عمرومحمودعزاتحمزه27008419ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلوم االنسانية81681.6سويطيمحمدعودةحمزه27008420ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلوم االنسانية69069ابوالغالسيخليلمحمودحمزه27008421ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلوم االنسانية73473.4سويطيسليمانتيسيرخالد27008422ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلوم االنسانية66066سويطيسالمهسالمخلدون27008423ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلوم االنسانية59459.4 غرزسالمهمحمودرأفت27008429ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلوم االنسانية64264.2 غنامسالمعبدهللا سالم27008434ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلوم االنسانية50750.7االطرشسليمانمسيفساھر27008437ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلوم االنسانية58758.7بريوشابراھيمخليل سعيد27008439ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلوم االنسانية76376.3درابيعاحمدمحمودسالمة27008440ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلوم االنسانية56056رجوبجبرنايفسيف االسالم27008442ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلوم االنسانية55455.4ابو عطوانأحمدتيسيرصائب27008445ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلوم االنسانية51251.2الشوامرهيوسفجميلصاعد27008447ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلوم االنسانية52752.7الصوصمحمدعبدالحليمصبري27008449ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلوم االنسانية62762.7اوالد محمدفرھودعصرصفوت27008450ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلوم االنسانية73873.8الصبارخليل ابراھيمصالح الدين27008452ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلوم االنسانية72872.8ابوزنيد عبدهللا عزميضياء الدين27008453ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلوم االنسانية55155.1عمروعبدالقادرعمرضياء27008456ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلوم االنسانية57957.9شنانمحمدظافرعبدالحميد27008458ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلوم االنسانية56656.6عمايرهعبدالعزيزسميرعبدالعزيز27008460ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلوم االنسانية63563.5ارجوبجبرماجدعبدالعزيز27008461ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلوم االنسانية70378.1ابو زنيدحسينمحمودعبدهللا27008466ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلوم االنسانية76876.8عواودهخليلوليدعبدهللا27008467ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلوم االنسانية84684.6عواودةابراھيمفيصلعدي27008472ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلوم االنسانية54454.4سيد احمدمحمودخالدعز27008474ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل



العلوم االنسانية72872.8رجوبعليمحمودعزالدين27008475ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلوم االنسانية60060عمروابراھيمعودة هللاعصام27008476ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلوم االنسانية71471.4ربعيمحمودعيسىعالء27008477ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلوم االنسانية90990.9 محمدعبدهللاكايدعلي27008482ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلوم االنسانية82882.8حنتشخليلمحمدعمر27008483ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلوم االنسانية65565.5عمروخليلاحمدعمرو27008484ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلوم االنسانية55655.6عمرواسماعيلموسىعمرو27008485ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلوم االنسانية65665.6دراويشعودة هللامحمودعودة هللا27008486ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلوم االنسانية69069الصبارعبدالقادرجھادفيصل27008494ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلوم االنسانية69469.4نمورهحسينعبدالحكيمقتيبه27008495ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلوم االنسانية62062رجوبمحمدعدنانقصي27008496ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلوم االنسانية56456.4الخطيبمحمودنعيمقيس27008497ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلوم االنسانية64364.3العمايرةاحمديوسفلؤي27008498ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلوم االنسانية71271.2عواودهمحمدمامونمؤيد27008501ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلوم االنسانية81481.4الحريباتاحمدعاھدمامون27008505ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلوم االنسانية51951.9عمرومحمداسماعيلمحمد27008511ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلوم االنسانية75175.1عمرومحمدجمالمحمد27008514ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلوم االنسانية66766.7عمرواحمدحسنمحمد27008515ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلوم االنسانية71571.5سليمانمحمدخليلمحمد27008516ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلوم االنسانية69469.4دراويشعلي ذيبمحمد27008517ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلوم االنسانية79779.7عمرومحمدعبدالحميدمحمد27008520ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلوم االنسانية84284.2عمروعثمانقدرمحمد27008525ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلوم االنسانية68568.5ابوزنيدمحمدمروانمحمد27008527ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلوم االنسانية85185.1نصارأحمدموسىمحمد27008528ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلوم االنسانية59759.7سليمانمحمدموسىمحمد27008530ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلوم االنسانية66366.3شراونهحسينوحيدمحمد27008535ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلوم االنسانية60760.7مشارقهعليياسرمحمد27008538ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلوم االنسانية64864.8عمرومحمدياسرمحمد27008539ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلوم االنسانية74074عمروأحمديوسفمحمد27008540ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلوم االنسانية65765.7سويطيسالمهيوسفمحمد27008541ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلوم االنسانية89589.5ابوشرارمحمديوسفمحمد27008542ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل



العلوم االنسانية65465.4العواودهسالماسماعيلمحمود27008544ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلوم االنسانية74174.1رجوبرشيديوسفمصعب27008557ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلوم االنسانية56656.6ابو مقدميوسفراتبمعتز27008562ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلوم االنسانية71271.2الدراويشاسماعيلطهمعتصم27008563ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلوم االنسانية85285.2ابوشرارشحدةفيصلمكرم27008566ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلوم االنسانية80980.9العواودهحسنمحمدمنتصر27008568ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلوم االنسانية83983.9نمورهمصطفىماجدمھند27008569ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلوم االنسانية59059عمايرهطهمنذرمھيب27008571ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلوم االنسانية72272.2حناتشهأحمدحسننضال27008577ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلوم االنسانية69169.1عمرخليلابراھيمھايل27008579ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلوم االنسانية54554.5شاھينمحمدموسىھمام27008580ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلوم االنسانية76776.7حروبمحمدخليلوليد27008587ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلوم االنسانية62162.1دراويشاسماعيلرزقيسري27008591ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلوم االنسانية64264.2ابوعرقوبيوسفخالديوسف27008592ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلوم االنسانية84584.5ابوشرارمحمودخالديونس27008596ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلوم االنسانية59059قطينةسالمھشاماحمد27008598ذكور الصرة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية67967.9عمرومحمدعليحاتم27008602ذكور الصرة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية57957.9الدرابيعحسنرزقحمزة27008604ذكور الصرة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية53353.3عواودهاحمدمحمدخالد27008605ذكور الصرة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية52052ابوھاشمخليلمحمدشھاب27008609ذكور الصرة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية66566.5الدرابيعمحمودعليعايد27008611ذكور الصرة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية56056مصريعليطالبعدي27008613ذكور الصرة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية65565.5دوديناحمداسماعيلعزالدين27008614ذكور الصرة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية55355.3ابوخرطبيلنوافنافذلؤي27008617ذكور الصرة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية61361.3عواودهمحمدياسرمحمد27008620ذكور الصرة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية73173.1دودينمحمودفايزمحمود27008621ذكور الصرة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية73473.4درابيعمصطفىاحمدناصر27008623ذكور الصرة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية73873.8دودينعزالديناحمدنور27008627ذكور الصرة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية63363.3العمايرهمحمدسالمهأيسر27008634ذكور خرسا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية63163.1صوصمحمدعادلسلطان27008639ذكور خرسا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية61961.9حنتشعليحسنشادي27008640ذكور خرسا الثانويةجنوب الخليل



العلوم االنسانية60660.6اطبيشهسالمهناصرعاصم27008641ذكور خرسا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية59359.3ابو عالنابراھيمجادابراھيم27008652ذكور كرزا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية58658.6ابو عالنمحمدبرھاناحمد27008653ذكور كرزا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية60160.1الشوامرهمحمدابراھيمبھاء27008655ذكور كرزا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية59559.5حريباتطالبمحمودحسام27008656ذكور كرزا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية57857.8دودينمحمودعزميطارق27008659ذكور كرزا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية70470.4اقطيطحمدانياسرعمار27008660ذكور كرزا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية50650.6ابو سندسمحمدأحمدفادي27008661ذكور كرزا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية73173.1ابو عالنمحمدنصارمحمد27008663ذكور كرزا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية63863.8ابو سندسمسلمشاھرمصعب27008664ذكور كرزا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية71171.1حريباتمحمودأحمدمنتصر27008666ذكور كرزا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية50650.6خالفأحمديوسفھاني27008667ذكور كرزا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية58758.7ابو سندسعبدهللاجھاديزيد27008668ذكور كرزا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية72372.3ھوارينعلياحمدابراھيم 27008669ذكور الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية59059حربموسىاسماعيلاحمد27008672ذكور الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية66566.5العمولاحمدراتباحمد27008673ذكور الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية54554.5ھوارينخليلفوازاحمد27008674ذكور الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية56956.9زبديةحمدمحموداحمد27008676ذكور الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية54054الطلخليلوائلاحمد27008679ذكور الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية53153.1عوايصهفايزجمالاكرم27008684ذكور الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية65765.7طلولعايدمحمد انس27008685ذكور الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية50950.9جبرينسالم راضي اياد27008686ذكور الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية59559.5جبارينعبد المجيداحمدايھاب27008688ذكور الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية54554.5بططةمحمدفتحيايھم27008689ذكور الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية53353.3المخارزهمحمدكايدباسل27008690ذكور الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية57857.8عمولعيسىعمادباھر 27008692ذكور الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية74774.7جبارينموسىمحمد تامر27008696ذكور الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية65065ھوارينمصباحرزق جعفر 27008697ذكور الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية60960.9الطلابراھيمخليلحمزة 27008699ذكور الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية55355.3ابو عالنخليلسامرخليل27008702ذكور الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية59859.8وراداتمحمدعليرامي27008705ذكور الظاھرية الثانويةجنوب الخليل



العلوم االنسانية53353.3شروخأحمدمحمد ركان27008708ذكور الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية72872.8شتاتفھدعليزياد27008709ذكور الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية70670.6جبرينعلي محمد زيد27008710ذكور الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية56156.1وريداتعلينايفزيد27008711ذكور الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية65165.1ھوارينابراھيممحمدسامح27008712ذكور الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية66266.2ابو مذكورخليلمحمد سعد 27008714ذكور الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية65765.7وريداتكاملمحمد شادي27008719ذكور الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية75675.6ابو ربيعهعطيهنايفصامد27008720ذكور الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية57457.4ھوارينابراھيمعاطفعاكف27008721ذكور الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية58158.1القيسيهملحم نصارعبد المھيمن27008724ذكور الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية80280.2وريداتعبدهللاسمير عبدهللا 27008725ذكور الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية54654.6ھوارينعبيدناصرعبيد 27008726ذكور الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية50650.6قيسيهمحمودمحمد عزام27008727ذكور الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية61361.3الطلخليلھانيعطا27008729ذكور الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية72972.9بطاطابراھيممحمد علي 27008735ذكور الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية49655.1قيسيهأحمدسليمانعماد27008737ذكور الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية84384.3قيسيهمحمدمصباحعمر27008741ذكور الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية67367.3قيسيهعبدالعزيزمحمود فؤاد27008744ذكور الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية59059نوفلمصباحمحمد مالك 27008746ذكور الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية50650.6مناععلييوسفمامون27008747ذكور الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية51751.7اجبرينابراھيمحسنمجدي27008748ذكور الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية71171.1بطاطحسنمحمد مجدي27008750ذكور الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية74374.3نعيممحمداسماعيلمحمد 27008752ذكور الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية56856.8قيسيةمحمدجمالمحمد 27008754ذكور الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية53953.9ابو عالنحمدجميلمحمد 27008755ذكور الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية78578.5الجبارينعليحمدمحمد 27008761ذكور الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية64864.8شويكيهصادقخالدمحمد 27008762ذكور الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية76176.1جبارينحمدخليلمحمد 27008763ذكور الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية82682.6القيسيهسليمانعادلمحمد 27008764ذكور الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية66766.7وريداتمحمدعبد الكريممحمد 27008767ذكور الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية78678.6طلولاسماعيلعليمحمد 27008768ذكور الظاھرية الثانويةجنوب الخليل



العلوم االنسانية68268.2ھواريناحمدغالبمحمد 27008769ذكور الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية53253.2ھوارينجبرينغسانمحمد 27008770ذكور الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية58958.9جبارينساميفخريمحمد 27008774ذكور الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية70470.4طلولجبريلنايفمحمد 27008776ذكور الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية59959.9معايطهعيسىنايفمحمد 27008777ذكور الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية85385.3ابو عالنمحمد يوسفمحمد 27008778ذكور الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية76976.9البطاطحسنابراھيممحمود27008779ذكور الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية72372.3الھوارينمحمودركادمحمود27008780ذكور الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية57757.7ابو عالنمحمودروحيمحمود27008781ذكور الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية59559.5بطاطاسماعيلخالدمصعب27008785ذكور الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية65465.4قيسيةعبدالھاديجمالمنذر 27008790ذكور الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية73673.6الھوارينحمدانكاملنسيم27008795ذكور الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية80580.5الصرايعةاصبيحنزالنسيم27008796ذكور الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية83183.1جباريناسماعيلھانينسيم27008797ذكور الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية71571.5رباععبد المھديمحمودنضال 27008799ذكور الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية69169.1رباععبد المحسنباسمھاشم27008800ذكور الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية58158.1حربملحمابراھيمھيثم27008801ذكور الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية64464.4مخارزةسليمانساميوديع27008802ذكور الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية55655.6وريداتعبد المحسنبساموليد27008803ذكور الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية62162.1قيسيهخليلموسىيزيد27008804ذكور الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية57757.7البطاطابراھيممحمد يوسف27008806ذكور الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية59259.2رغماتمحمدعمادبكر27008810الرماضين الثانوية المختلطةجنوب الخليل
العلوم االنسانية61361.3رغماتمحمدربحيحمزه27008811الرماضين الثانوية المختلطةجنوب الخليل
العلوم االنسانية56056زغارنهعيدناصررامي27008815الرماضين الثانوية المختلطةجنوب الخليل
العلوم االنسانية65765.7الزغارنهسرحاننوافسليمان27008817الرماضين الثانوية المختلطةجنوب الخليل
العلوم االنسانية56656.6زغارنهسالمخالدسمير27008818الرماضين الثانوية المختلطةجنوب الخليل
العلوم االنسانية62362.3رماضينمحمدعليصبري27008820الرماضين الثانوية المختلطةجنوب الخليل
العلوم االنسانية63463.4امليحاتعودهسليمانعالء27008822الرماضين الثانوية المختلطةجنوب الخليل
العلوم االنسانية55855.8رماضينخليلناصرعمر27008824الرماضين الثانوية المختلطةجنوب الخليل
العلوم االنسانية62862.8مليحاتعودهابراھيمفؤاد27008826الرماضين الثانوية المختلطةجنوب الخليل
العلوم االنسانية56956.9الدغاغمهحامدنايفماھر27008830الرماضين الثانوية المختلطةجنوب الخليل



العلوم االنسانية82482.4رغماتعبدهللاجبرمحمد27008831الرماضين الثانوية المختلطةجنوب الخليل
العلوم االنسانية69269.2زغارنهمحمديونسمحمد27008835الرماضين الثانوية المختلطةجنوب الخليل
العلوم االنسانية69869.8زغارنهخليلمحمدمحمود27008836الرماضين الثانوية المختلطةجنوب الخليل
العلوم االنسانية54754.7المحذيسلماناحمدھادي27008838الرماضين الثانوية المختلطةجنوب الخليل
العلوم االنسانية73373.3الفريجاتحربأحمدوسيم27008841الرماضين الثانوية المختلطةجنوب الخليل
العلوم االنسانية55155.1الرغماتمحمدشعبانيوسف27008842الرماضين الثانوية المختلطةجنوب الخليل
العلوم االنسانية72672.6سالميناسماعيلابراھيماحمد27008846ذكور السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية56856.8محاريقعادلابراھيماحمد27008847ذكور السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية59059الدغامينسليمعدناناحمد27008850ذكور السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية69269.2البدارينمحمدنايفاحمد27008855ذكور السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية53453.4قنديلسليمانمحمداسالم27008857ذكور السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية61761.7حوامدهمحموداحمداسماعيل27008859ذكور السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية75675.6ابوسيفمصلحصالحانس27008865ذكور السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية54154.1رطروطحسنماجدانس27008867ذكور السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية61861.8العنيدسالممحمدانس27008868ذكور السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية59159.1ابوكرشمحمدزيادايھاب27008871ذكور السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية57557.5ابوعقيلمحمدسلمانايھاب27008872ذكور السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية55655.6المحاريقراغبعليخليل27008886ذكور السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية55055المحاريقسليمانشحدةزاھر27008888ذكور السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية79479.4محاريقسليمانخالدسليمان27008891ذكور السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية78278.2الطويلحسنفھميشادي27008895ذكور السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية72672.6زعاريرخليلعبدالرحيمشريف27008897ذكور السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية61161.1خاليلهابراھيمادريسصالح27008899ذكور السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية54954.9العواودهصالحمصلحصالح27008900ذكور السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية61161.1بدارينعثمانيوسفعثمان27008909ذكور السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية67867.8المحاريقمحمدحسنعالء27008913ذكور السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية66766.7المحاريقمحمودرفيقعالءالدين27008914ذكور السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية71071الخطيبمحمودموسىعماد27008916ذكور السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية70070بدارينابراھيممحمدعمر27008919ذكور السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية72672.6الخاليلهمحمدعبدالكريمعيسى27008921ذكور السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية55955.9زعاريرمحمدابراھيمفادي27008923ذكور السموع الثانويةجنوب الخليل



العلوم االنسانية72072ابوسيفمحمدعليمؤيد27008929ذكور السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية66666.6رواشدهعليمحمدمازن27008930ذكور السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية61761.7السالمينعبدهللاحمدمحمد27008932ذكور السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية55755.7حوامدهبدرادريسمحمد27008933ذكور السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية63463.4بدارينباجسعايشمحمد27008941ذكور السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية82282.2رواشدهمحمدمحمودمحمد27008945ذكور السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية67967.9الحوامدةمحمدسليمموسىمحمد27008948ذكور السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية63163.1الحوامدهمحمدعليموسىمحمد27008949ذكور السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية80780.7الدغامينابراھيميوسفمحمد27008952ذكور السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية76676.6حوامدهاحمدابراھيممصعب27008957ذكور السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية75875.8خاليلهابراھيماحمدموسى27008958ذكور السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية54554.5ابوطبيخاحمدمحمدھارون27008959ذكور السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية69469.4حوامدهحسينخالدورد27008961ذكور السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية69769.7المحاريقحرزهللاعلييوسف27008968ذكور السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية67967.9ابوطبيخحسنرشيديونس27008970ذكور السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية74474.4ابو عوادشاكرناصراياد27008972ذكور رافات الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية61961.9ابو عوادعبد الجليلأحمدأيمن27008973ذكور رافات الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية61661.6ابو عوادشاكرنصارحسام27008976ذكور رافات الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية68868.8ابو عوادحسنمحمدحسين27008977ذكور رافات الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية61061ابو عوادعيدنعيمحسين27008978ذكور رافات الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية71071ابو عواديونسمحمودساري27008979ذكور رافات الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية68868.8محاريقحمدنوافعامر27008981ذكور رافات الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية69969.9ابو عوادأحمداسماعيلعلي27008982ذكور رافات الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية63963.9ابو عوادسليمعليقدر27008983ذكور رافات الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية83183.1عواودهيونسعيسىمجدي27008984ذكور رافات الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية57257.2ابو عوادأحمدرفيقنضال27008985ذكور رافات الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية60460.4العواودهنعمانمحمدنعمان27008986ذكور رافات الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية53953.9عودهشحدهمحمديوسف27008989ذكور رافات الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية70870.8ابو عليابراھيممحمودابراھيم27008991ذكور يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية64264.2ابو عرامموسىعزاماحمد27008992ذكور يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية58858.8صريعرشديرشادانس27008996ذكور يطا الثانويةجنوب الخليل



العلوم االنسانية59059عدرهاحمدقاسمايھاب27008998ذكور يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية64764.7حمامدهحمادكاملباسم27008999ذكور يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية52552.5شتاتحسينعيسىبسام27009000ذكور يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية59859.8مصريموسىيوسفتيسير27009003ذكور يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية66066نواجعةجبرينزيادجبرين27009004ذكور يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية66866.8عمورربيعكاملجعفر27009005ذكور يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية66466.4اعطيهمحمدطلبجالل27009006ذكور يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية61961.9نجاجرهعليمحمودجمال27009007ذكور يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية62762.7مخامرةسلمانعاكفحمزة27009011ذكور يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية74074الجبورنايفمحمدسامي27009017ذكور يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية54954.9الجندينعمانعائدصفوان27009028ذكور يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية57357.3ابو قبيطهأحمدزيادعدي27009030ذكور يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية54654.6جندياحمدعوادعدي27009032ذكور يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية77677.6حوشيهاسماعيلمحمدعدي27009033ذكور يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية60460.4ادعيسصالحمحمدعدي27009034ذكور يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية75975.9ابو فنارجبرينمحمدعالء27009037ذكور يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية76876.8نجاجرةعايدخالدعلي27009039ذكور يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية67467.4بيراويعليمحمدعلي27009040ذكور يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية73073ابو فنارأحمدزيادعماد27009041ذكور يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية62062ابو زھرهعبيدهللاياسرعمار27009042ذكور يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية85185.1حمامديحمادكمالعمر27009043ذكور يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية65365.3جنديسليمانراتبعوض27009044ذكور يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية75275.2بحيصمحمدجمالغسان27009047ذكور يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية69669.6دعيسسالممحمدفاروق27009048ذكور يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية59759.7رشيد حريزاتمحمدجھادفراس27009049ذكور يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية70370.3ابو عراممحمدرجامؤيد27009053ذكور يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية63463.4دعيساتحسنمحمودمالك27009054ذكور يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية84384.3روميعليمحمدمجد27009058ذكور يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية67867.8راشدمحمدجبرمحمد27009064ذكور يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية61661.6ابو عرامموسىخالدمحمد27009065ذكور يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية70670.6حمامدهغنامراتبمحمد27009068ذكور يطا الثانويةجنوب الخليل



العلوم االنسانية58258.2حريزاتمحمدرشيدمحمد27009069ذكور يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية55155.1مصريسليمانعدنانمحمد27009073ذكور يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية71071ابو عرامموسىعزاممحمد27009074ذكور يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية83583.5العدرهسالمنعمانمحمد27009079ذكور يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية59759.7عدرهمحمودعايدمحمود27009083ذكور يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية58858.8بيراويمحمودفضلمحمود27009084ذكور يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية69569.5نجارمحمودمسلممحمود27009086ذكور يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية52852.8ابو عراممحمدنبيلمراد27009088ذكور يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية86986.9حمامدهغنامفتحيمروان27009089ذكور يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية59759.7حمامدهمصلحفضلمروان27009090ذكور يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية54354.3ابو عرارمحمدجوادمصعب27009091ذكور يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية66066احمدعيسىعصاممعاذ27009094ذكور يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية56156.1جبورموسىعزاتھيثم27009101ذكور يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية53553.5ادعيسعودهابراھيمأحمد27009111ذكور المثنى الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية71571.5مھانيجبرينمحمدأحمد27009117ذكور المثنى الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية63563.5ابو علياسماعيلمحمودانس27009129ذكور المثنى الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية78878.8ابو صبحهابراھيمموسىانس27009130ذكور المثنى الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية53253.2ھليسجبرينمحمداياد27009134ذكور المثنى الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية77977.9ابو قبيطهشحدهناجحايھاب27009136ذكور المثنى الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية57557.5زينحسنابراھيمإياد27009138ذكور المثنى الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية57557.5ابو عزيزهشحادهمحمودبكر27009140ذكور المثنى الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية54654.6ابو عيدعبد العزيزصالحبالل27009141ذكور المثنى الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية62562.5بحيصيوسفعيسىجودت27009147ذكور المثنى الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية62262.2ھريناتحسنابراھيمحسن27009148ذكور المثنى الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية65565.5ابو قبطيهخليلمحمدحمزة27009150ذكور المثنى الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية71071الھروشمحمدفرحانحمزه27009152ذكور المثنى الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية53853.8ابو زھرهجبريلعليخليل27009154ذكور المثنى الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية73173.1ابو زھرهاحمدصالحرائد27009156ذكور المثنى الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية63563.5نواجعهجبرموسىرأفت27009158ذكور المثنى الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية52352.3رشيدحسنرسميرشيد27009159ذكور المثنى الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية71371.3عبد ربهموسىعيسىزھير27009160ذكور المثنى الثانويةجنوب الخليل



العلوم االنسانية68768.7 الھروشعليمحمدسائد27009162ذكور المثنى الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية71271.2حريزاتأحمدعليسفيان27009164ذكور المثنى الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية53853.8ھرينيعبد ربهمحمدسليمان27009167ذكور المثنى الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية67367.3ابو قبيطهعبد الرحمنحازمصامد27009170ذكور المثنى الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية66066ھرينيحمدنبيلصخر27009171ذكور المثنى الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية55555.5مغنممحمودجبرينضياء27009172ذكور المثنى الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية50950.9شواھينجبرينروحيضياء27009173ذكور المثنى الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية68068شواھينطالبزيادطارق27009175ذكور المثنى الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية56456.4شريتحعليفالحطارق27009176ذكور المثنى الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية52452.4ابو صبحهموسىمحمدطارق27009177ذكور المثنى الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية65365.3مغنميينعيسىيوسفطارق27009178ذكور المثنى الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية56056شريتحعليحافظعاصف27009180ذكور المثنى الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية68968.9ھريناتمحمدسليمانعبد القادر27009183ذكور المثنى الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية62962.9شريتحموسىأحمدعبد هللا27009184ذكور المثنى الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية60760.7ربيعمحمدعايدعبيده27009187ذكور المثنى الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية58758.7مرمحمدمحمودعدي27009188ذكور المثنى الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية60460.4ھريناتعليصبريعلي27009191ذكور المثنى الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية59259.2ابو صبحةعمرمحمدعمر27009196ذكور المثنى الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية53953.9بحيصموسىمحمدفادي27009201ذكور المثنى الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية67867.8ابو قبيطهحسنمحمدلؤي27009206ذكور المثنى الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية75175.1سميراتعليميھللؤي27009207ذكور المثنى الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية63163.1شنارانجبرينمحمدمامون27009209ذكور المثنى الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية58058رشيدمحمدعيسىمجاھد27009211ذكور المثنى الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية73073ابو قبيطهحسينبساممجدي27009212ذكور المثنى الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية62062ھدارسليمانأحمدمحمد27009214ذكور المثنى الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية73273.2ابو حسانعيسىأحمدمحمد27009215ذكور المثنى الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية53553.5ابو زھرةمحمدحسنمحمد27009217ذكور المثنى الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية55055غيثجبرينسميرمحمد27009221ذكور المثنى الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية71371.3بحيصموسىعدنانمحمد27009223ذكور المثنى الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية68468.4حرباحمدعليمحمد27009224ذكور المثنى الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية55855.8ابو زھرهعبد هللاعليمحمد27009226ذكور المثنى الثانويةجنوب الخليل



العلوم االنسانية73873.8شريتحمحمدعمرمحمد27009228ذكور المثنى الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية72172.1بحيصأحمدعيسىمحمد27009229ذكور المثنى الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية55155.1خطيباحمدفضلمحمد27009230ذكور المثنى الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية53253.2مصريمحمدماجدمحمد27009232ذكور المثنى الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية51351.3حريزاتسليمانموسىمحمد27009233ذكور المثنى الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية74774.7ابو صبحةأحمدھاللمحمد27009234ذكور المثنى الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية51751.7ابو صبحهخليلباجسمحمود27009238ذكور المثنى الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية60460.4مغنمعبد هللاخليلمحمود27009240ذكور المثنى الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية61061مرمحمودعمرمحمود27009241ذكور المثنى الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية60860.8ابو حسانعليفضلمصعب27009246ذكور المثنى الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية58258.2الدعاجنهأحمدمحمدمعاوية27009247ذكور المثنى الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية69569.5ابو زھرةمحمدأحمدمھند27009252ذكور المثنى الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية58058ھريناتمحمدعليموسى27009257ذكور المثنى الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية69369.3ابو قبيطهشحدهناجحنبيل27009258ذكور المثنى الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية58458.4ابو صبحهموسىحياننشأت27009260ذكور المثنى الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية54354.3شريتحعليحافظوائل27009264ذكور المثنى الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية60360.3ابو صبحهحمدعزاموائل27009265ذكور المثنى الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية60460.4شواھينمحمدفوازوسيم27009266ذكور المثنى الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية56756.7ابو تحفهحسنابراھيميوسف27009267ذكور المثنى الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية66466.4دعاجنهيوسفحربييوسف27009268ذكور المثنى الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية71671.6ادعيسيونساحمدابراھيم27009271ذكور بيت عمرة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية62062ادعيسخليلمحمودبھاء27009272ذكور بيت عمرة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية71371.3القيمريعليناصرجبريل27009273ذكور بيت عمرة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية57257.2ادعيسابراھيمنبيلرياض27009275ذكور بيت عمرة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية55455.4ادعيسعيسىفضلعدي27009277ذكور بيت عمرة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية78278.2ادعيسعليصقرعز الدين27009278ذكور بيت عمرة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية62462.4ادعيسجبرينباسلعلي27009279ذكور بيت عمرة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية81181.1ادعيسمحمودفارسفراس27009280ذكور بيت عمرة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية85785.7ادعيسعيسىنادرمالك27009281ذكور بيت عمرة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية51151.1ادعيسسالمموسىمحمد27009282ذكور بيت عمرة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية73073القيمريعليعيسىنادر27009284ذكور بيت عمرة الثانويةجنوب الخليل



العلوم االنسانية58958.9شراتحهأحمدحسنأحمد27009285ذكور الكرمل الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية72572.5دبابسهابراھيممحمدأحمد27009286ذكور الكرمل الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية57557.5حمامدهأحمدمحمدأحمد27009287ذكور الكرمل الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية64164.1ابو عرامخليلحجازياسماعيل27009288ذكور الكرمل الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية67767.7دبابسهإبراھيممحمد أيوبأنس27009289ذكور الكرمل الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية54354.3سميراتموسىفرج هللاأيمن27009290ذكور الكرمل الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية54754.7نعمانمحمديوسفجميل27009292ذكور الكرمل الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية60960.9ھروشاسماعيلسميرخالد27009294ذكور الكرمل الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية67067حمامديعليمحمدخالد27009296ذكور الكرمل الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية64364.3حمادعيسىمحمدزكريا27009298ذكور الكرمل الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية77377.3ابو عرامخليلحجازيعدي27009300ذكور الكرمل الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية60960.9ابو عراممحمودمحمدلؤي27009304ذكور الكرمل الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية67567.5ابو عرامخليلماھرمجدي27009305ذكور الكرمل الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية60760.7ابو عراممحمودابراھيممحمد27009306ذكور الكرمل الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية55855.8ابو عراممحمدعليمحمد27009309ذكور الكرمل الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية67267.2مغنمينأحمدجعفرمحمود27009311ذكور الكرمل الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية61261.2مخامرهموسى عيدحامدمھند27009313ذكور الكرمل الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية55955.9شواھينخليلمحمدمھند27009314ذكور الكرمل الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية58558.5شتاتعيسىأحمدنادر27009315ذكور الكرمل الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية72072ادعيسيونسعيسىيوسف27009316ذكور الكرمل الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية55155.1الشواھينابراھيممحمدابراھيم الصغير27009317ذكور رقعة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية65265.2عوضمحمدعيسىأحمد27009320ذكور رقعة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية74174.1محمدمحمدابراھيمامجد27009324ذكور رقعة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية63363.3مخامرهجبرينعيسىجبريل27009327ذكور رقعة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية50550.5عدرهجبرينمحمدحمزه27009332ذكور رقعة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية54754.7مسلممحمدابراھيمرامي27009333ذكور رقعة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية58258.2العمورعيسىاحمدرمزي27009336ذكور رقعة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية58258.2محمدحسينعائدطارق27009339ذكور رقعة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية54454.4ابو ملشعيسىمحمدطارق27009340ذكور رقعة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية74674.6شريتحاحمدمحمودعبد الباسط27009341ذكور رقعة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية60960.9مخامرهمحمدساھرعبد الرحمن27009342ذكور رقعة الثانويةجنوب الخليل



العلوم االنسانية53553.5بدويمحمودمحمد امينعبد الكريم27009344ذكور رقعة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية68868.8الجبورخليلمحمدعالء27009346ذكور رقعة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية57557.5مسلممحمدعائدعماد27009348ذكور رقعة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية60260.2زينعيسىخالدعيسى27009352ذكور رقعة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية56756.7عمورعيسىخالدلؤي27009355ذكور رقعة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية76376.3ابو عرامموسىانورمحمد27009359ذكور رقعة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية72172.1حوشيهحسنتيسيرمحمد27009362ذكور رقعة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية74674.6حمادمحمد سعيدجمالمحمد27009363ذكور رقعة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية77177.1ابو صويلحزعلسميرمحمد27009365ذكور رقعة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية68968.9المھانيهمحمودعيسىمحمد27009368ذكور رقعة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية62862.8الدعاجنهعليمحمدمحمود27009372ذكور رقعة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية61261.2ابو فنارسالمعودة هللامنتصر27009375ذكور رقعة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية60860.8ابو ملشمحمدمحمودموسى27009377ذكور رقعة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية62562.5ابو فنارمحمدجاد هللانمر27009378ذكور رقعة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية65765.7ابو حميدابراھيمرضوانھارون27009379ذكور رقعة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية53953.9محمدخالدموسىھاشم27009380ذكور رقعة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية76776.7كعابنهعبد الفتاحمحمدتيسير27009382ذكور الصرايعة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية86186.1ھذالينمرزوقھليلجبريل27009383ذكور الصرايعة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية65465.4ھدالينمحمدعطيهسليمان27009385ذكور الصرايعة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية68968.9تبنهسليمانحسنعايد27009386ذكور الصرايعة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية62862.8الكعابنهعلينايفعبد العزيز27009389ذكور الصرايعة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية62062نجادهعبدعليقاسم27009390ذكور الصرايعة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية60960.9طعيماتخليلابراھيممحمد27009391ذكور الصرايعة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية65765.7ھدالينمرزوقسليمانمحمد27009392ذكور الصرايعة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية71171.1ھذلينعليعيدموسى27009393ذكور الصرايعة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية59959.9طوباسيحمدزيادأحمد27009395ذكور الريحية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية68368.3ھرشسليمانموسىأحمد27009398ذكور الريحية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية50750.7المشارقهمحمدعبدأحمد27009422ذكور شھداء الفوار الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية53953.9العزهمحمودعبدالفتاحأحمد27009423ذكور شھداء الفوار الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية59359.3اطبيشاسماعيلناصراشرف27009425ذكور شھداء الفوار الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية62262.2براھميهعيسىمحمدانس27009427ذكور شھداء الفوار الثانويةجنوب الخليل



العلوم االنسانية78978.9شوابكهمحمدعزامباسل27009428ذكور شھداء الفوار الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية59059دعدرهمحمدخليلجھاد27009429ذكور شھداء الفوار الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية69569.5غطاشةعبد ربوفھميحمزه27009431ذكور شھداء الفوار الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية84084كوميعليمحمدحمزه27009432ذكور شھداء الفوار الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية68068غطاشةعبد الھاديأحمدخالد27009433ذكور شھداء الفوار الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية56256.2ابو حمادمحمديوسفخالد27009434ذكور شھداء الفوار الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية54254.2بدويمحمدعصامشادي27009436ذكور شھداء الفوار الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية60560.5العرجانطهزيدانصفوت27009439ذكور شھداء الفوار الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية81281.2مصلحفايزعبد الھاديصالح الدين27009440ذكور شھداء الفوار الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية64164.1المشارقهيوسفابراھيمعادل27009442ذكور شھداء الفوار الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية65765.7عرجانسليمانعبد القادرعبد الرحمن27009444ذكور شھداء الفوار الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية57457.4عجارمهصالحابراھيمعبدهللا27009446ذكور شھداء الفوار الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية56156.1طيطيمحمدوليدعدي27009447ذكور شھداء الفوار الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية56056الدرباشيعلييوسفعلي27009450ذكور شھداء الفوار الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية56556.5السراحنهمحمدبسامعمر27009453ذكور شھداء الفوار الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية74674.6سراحنهابراھيممحمودعيسى27009454ذكور شھداء الفوار الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية61561.5درابيعيوسفاحمدفؤاد27009455ذكور شھداء الفوار الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية69669.6طيطيأحمدجبرفارس27009456ذكور شھداء الفوار الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية77177.1حموزابراھيمزيادمؤمن27009457ذكور شھداء الفوار الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية54454.4معيويابراھيمطاللمجاھد27009459ذكور شھداء الفوار الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية52152.1عناتيمحمداسحقمحمد27009461ذكور شھداء الفوار الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية79079نجيبمحمودعبد القادرمحمود27009465ذكور شھداء الفوار الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية70070عجارمهمحمودمحمدمحمود27009466ذكور شھداء الفوار الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية71671.6نجيبمحمودعبدالقادرمصطفى27009467ذكور شھداء الفوار الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية57057احمروعبدهللاعبد الرؤوفنادي27009469ذكور شھداء الفوار الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية63663.6قواسمهأحمديوسفھيثم27009472ذكور شھداء الفوار الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية74874.8خشانمحمدعمريمان27009474ذكور شھداء الفوار الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية71571.5عواودهمحمدشحادهابتھال27009551بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية70370.3سليميهمحمدھشاماخالص27009553بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية57857.8سليميهحسنمحمدازھار27009555بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية59559.5عوادمحمودعبد الحميداسراء27009558بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل



العلوم االنسانية57957.9عويضاتعبد المجيدعدناناسمھان27009561بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية80280.2ابو جحيشهيوسفابراھيماالء27009562بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية95795.7خالويعليديباالء27009563بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية56156.1عوادخليلمحموداالء27009564بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية55355.3النجارحسناحمداماني27009565بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية62862.8عليخليلمحموداماني27009566بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية54754.7عوضعيسىعاطفاميره27009567بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية59059اسليميهمحمدمحموداميمه27009568بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية64764.7جھايشهخليلسعيدانشراح27009569بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية61561.5طميزهموسىعبد المنعمانوار27009572بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية68068طميزهعبد هللامحمدانوار27009573بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية72072ابو اسعدسليمانمحمودانوار27009574بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية57157.1ديبابراھيممصباحانوار27009576بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية77077ابو جحيشهحسنوائلانوار27009579بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية63763.7ابو جحيشهيوسفاكرمايات27009580بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية73873.8ابو جحيشهابراھيممحمدايمان27009585بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية64064طميزهمحمدطهبشرى27009587بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية69469.4طمايزهنمرمصطفىبشرى27009588بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية56656.6طميزهبدويعبد الفتاحبيسان27009589بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية66466.4طميزهابراھيمخالدجمانه27009592بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية72972.9سليميهمحمداكرمجوالن27009594بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية66066ابو جحيشةعبد هللاسعودحليمه27009595بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية71171.1امريزيقعليامريزيقحنان27009596بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية74174.1احمدمحمودجمالحنين27009597بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية63963.9خالويحسننائلحنين27009598بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية63263.2ابو طربوشمحمدوحيدحنين27009599بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية65165.1اخالويعيسىزكيختام27009601بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية92092اطميزهكايدساميخلود27009602بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية71271.2عواودهراتبنمردينا27009603بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية73773.7جياويعبد المنعممحمدذكيرات27009605بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية77177.1عوادمحمدحسنربى27009606بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل



العلوم االنسانية75275.2طميزهمحمدھاشمرغده27009608بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية67367.3طميزهمحمودزيادرنا27009610بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية67667.6ابو زلطةعبد الفتاحسعديروان27009611بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية61161.1جياويخضرماھرروان27009612بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية76976.9اطميزهاسماعيلجمعهسجود27009613بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية68068طميزهخليلغانديسلسبيل27009614بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية72472.4طميزهحسنابراھيمسماح27009615بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية60860.8ابوزلطهمحمدجبرسماح27009616بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية69869.8طميزهمحمدعمادسماح27009617بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية63563.5سليميهمحمدجاللسوزان27009620بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية73873.8جياويعبد المنعمأحمدشروق27009621بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية78378.3طميزهأحمدفايزصابرين27009622بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية72072الشملهمصطفىمحمدصابرين27009623بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية68868.8سليميهفوزيخالدصفاء27009624بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية58058عواودهأحمدمحمودصفاء27009625بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية73873.8حمدانعبد القادرمحمودصفاء27009626بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية60360.3ابو طربوشبرھمخليلعرين27009628بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية56356.3طمايزهمحمدنمرغدير27009630بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية64064عوادحسنمحمودقمر27009633بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية75775.7ابو جحيشهمحمودعدنانمجدولين27009635بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية55055اخالويسالممحمدمروه27009639بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية83783.7أبو زلطهمحمدابراھيممريم27009640بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية61761.7ابو جحيشهابراھيمجھادمنار27009642بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية61061طميزهأحمدعبد الفتاحمي27009644بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية62162.1ابو اسعدمحموديوسفميسا27009645بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية84684.6سالمعبد هللاعبد الغنيناديه27009647بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية92092ابو جحيشهابراھيمبسامنبال27009648بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية72872.8الشملهعامرأحمدنداء27009650بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية76976.9سليميهمحمديوسفندى27009654بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية58958.9اطميزهأحمدابراھيمنسرين27009655بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية60360.3عوضمحمدحمدينسرين27009656بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل



العلوم االنسانية65165.1اطميزيمحمدعمادنسرين27009657بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية78878.8عسودخليلمحمدنھله27009658بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية64264.2ابو جحيشهمحمديوسفنوره27009662بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية86686.6ابو زلطهذيبجوادنيفين27009663بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية69069طميزهعبد المھديمحمدھديل27009665بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية78878.8محاسنهعيسىمحمدھديل27009666بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية79479.4 اخالويمحمودمحمدھديل27009667بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية60060طميزهعثمانيعقوبھديل27009668بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية63963.9بطرانمحموديوسفھناء27009669بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية69769.7ابو زلطهنعيمجعفرھنادي27009670بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية67567.5عبد القادرمحمدمصطفىھنادي27009671بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية61861.8طميزهعبد الحليمنزارھنادي27009672بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية60660.6بشيرأحمدانورھيا27009673بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية63263.2اخالويعبد العزيزمحمدوجدان27009674بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية55055طميزهعطيهياسرورود27009675بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية85485.4اطميزهعبد الحافظفؤادوسام27009676بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية53053فرج هللاذيبنمروصال27009677بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية66366.3صوايفهابراھيمبدروفاء27009678بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية73873.8العسوداسماعيلأحمدوالء27009681بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية66166.1عوضموسىسعديياسمين27009682بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية84984.9ارجوباسماعيلخليلاخالص27009685بنات الكوم الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية71571.5رجوبطالبراتباسالم27009686بنات الكوم الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية53453.4رجوبجبرأحمدأسماء27009687بنات الكوم الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية57057ارجوباسماعيلسالمةأسماء27009688بنات الكوم الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية77077عواودةأحمدشريفتغريد27009694بنات الكوم الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية57757.7رجوبعبد العزيزفايزخلود27009697بنات الكوم الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية57857.8الرجوبابراھيمخليلرھام27009699بنات الكوم الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية96496.4عواودةاحمدمحمدروان27009700بنات الكوم الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية74174.1ارجوباحمدعوادساجدة27009701بنات الكوم الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية59859.8عواودةعبد الحميدحسينعال27009705بنات الكوم الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية65065عواودةعبد الفتاححاتممرام27009707بنات الكوم الثانويةجنوب الخليل



العلوم االنسانية92892.8عواودةمحمودخليلمنال27009709بنات الكوم الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية81081رجوبموسىخليلنادلين27009710بنات الكوم الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية89789.7عواودةسالمةيوسفناھد27009712بنات الكوم الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية84584.5رجوبمحمداحمدنھاد27009716بنات الكوم الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية57757.7ابو قرندلعقيلرائدھبه27009717بنات الكوم الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية51551.5رجوبابراھيممحمدياسمين27009718بنات الكوم الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية75375.3رجوبجبرمحمودياسمين27009719بنات الكوم الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية68668.6الشراونهعبد الحميدمحمدازبيده27009720بنات دير سامت الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية66266.2الحروباحمديوسفاالء27009724بنات دير سامت الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية68768.7حروباحمدمحمدانتصار27009726بنات دير سامت الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية72172.1حروبعبد القادرسالمهايالنه27009729بنات دير سامت الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية76876.8شراونهمحمودامينايناس27009730بنات دير سامت الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية67867.8الحروبعودهراجحتحرير27009731بنات دير سامت الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية62262.2حروبطهحسينتسنيم27009732بنات دير سامت الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية72072حروبعبد المجيديوسفخلود27009737بنات دير سامت الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية57357.3حروبعليسالمهخولة27009738بنات دير سامت الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية58758.7الحروبعبدمحمدراويه27009741بنات دير سامت الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية62262.2حروبذيبمحمدرشا27009742بنات دير سامت الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية80080شراونهمحمودقفطانرغده27009743بنات دير سامت الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية65165.1حروبيوسفابراھيمروال27009745بنات دير سامت الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية64964.9حروبيوسفنمرسماح27009748بنات دير سامت الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية60760.7الشراونهعبد العزيزمحمدسھى27009749بنات دير سامت الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية64164.1حروبأحمدابراھيمصابرين27009750بنات دير سامت الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية61061حروبحسينماھرصابرين27009751بنات دير سامت الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية62462.4الشراونهعبد العزيزنمرغاده27009752بنات دير سامت الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية54754.7شرحهمحمودمحمدليلى27009755بنات دير سامت الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية76376.3مسالمهحسنسميرمادلين27009756بنات دير سامت الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية80980.9شراونهحسينرزقمريم27009757بنات دير سامت الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية75875.8حروبابراھيمرمضانمھا27009759بنات دير سامت الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية68268.2حروبعودهمشرفنيفين27009762بنات دير سامت الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية54654.6شرحهسالميوسفھديل27009763بنات دير سامت الثانويةجنوب الخليل



العلوم االنسانية86886.8شراونهمحمدبسامياسمين27009765بنات دير سامت الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية58258.2شرحهمحمودياسرياسمين27009766بنات دير سامت الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية67067الشراونهمحمديونسياسمين27009767بنات دير سامت الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية60960.9مسالمةحسينرائدابتسال27009768بنات بيت عوا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية53953.9المسالمةحسينمحمدازدھار27009771بنات بيت عوا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية82982.9مسالمةطالبنايفأزھار27009772بنات بيت عوا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية54754.7مسالمةسليمانابراھيماسالم27009774بنات بيت عوا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية60260.2المسالمةحسناحمداسماء27009775بنات بيت عوا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية77377.3مسالمةخليلباسماسماء27009776بنات بيت عوا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية85685.6سويطيموسىعاطفاسماء27009777بنات بيت عوا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية65765.7سويطيأحمديوسفأشجان27009780بنات بيت عوا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية74974.9مسالمةسلماننادرامال27009781بنات بيت عوا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية54854.8السويطيأحمديوسفآمنة27009782بنات بيت عوا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية90390.3العكيمهأحمودسعيدانصاف27009783بنات بيت عوا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية71571.5سويطيأحمدنايفانصاف27009784بنات بيت عوا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية70970.9سويطيمحمدنبيلانھار27009786بنات بيت عوا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية85885.8عمارينحسينمحمدآية27009787بنات بيت عوا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية73773.7سويطيعبد العزيزسليمانبيان27009788بنات بيت عوا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية52852.8مسالمةعبدالفتاحنوافبيسان27009789بنات بيت عوا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية76376.3سويطيصالحعوضتسنيم27009790بنات بيت عوا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية82282.2سويطييوسفنايفتسنيم27009791بنات بيت عوا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية67467.4مسالمةعبدالرسولفريدتمارا27009792بنات بيت عوا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية69969.9مسالمةعيسىمحمودحنين27009794بنات بيت عوا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية86186.1مسالمةمحمدربحيدعاء27009795بنات بيت عوا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية59859.8سويطياحمداسماعيلرغدة27009800بنات بيت عوا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية77577.5مسالمةطالبنايفرقية27009802بنات بيت عوا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية57957.9سويطيعبدهللايوسفرماح27009803بنات بيت عوا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية67567.5مسالمةعبد العزيزعبد العزيزروزان27009807بنات بيت عوا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية60160.1سويطيمحمدأكرمريمين27009808بنات بيت عوا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية60760.7سويطيمحمداسماعيلريناد27009809بنات بيت عوا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية94094سويطيأحمدسعديسالي27009811بنات بيت عوا الثانويةجنوب الخليل



العلوم االنسانية77477.4مسالمةمحمدعبدالحميدسميحة27009812بنات بيت عوا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية62162.1السويطيسالمةروحيشروق27009813بنات بيت عوا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية60860.8مسالمةحسنعيسىعبير27009816بنات بيت عوا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية64264.2عمارينعبدالعزيزياسرعبير27009817بنات بيت عوا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية85485.4سويطيمحمدعايدغدير27009819بنات بيت عوا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية64764.7مسالمةمحمدقاسمفاطمة27009821بنات بيت عوا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية73273.2مسالمةيونسنايفمروة27009823بنات بيت عوا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية77677.6سويطيھاشمساميمالك27009824بنات بيت عوا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية79779.7جبرينيوسفخالدنرمين27009825بنات بيت عوا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية68968.9سويطيعبدالھاديمحمدنسمة27009826بنات بيت عوا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية57857.8حشيشحسينعمرھيا27009828بنات بيت عوا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية91991.9مسالمةسالمربحيورود27009829بنات بيت عوا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية63463.4قطينةعلييوسفازدھار27009833بنات المجد الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية92492.4المشارقهموسىسميراسراء27009834بنات المجد الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية64864.8شوامرةحسينعلياسالم27009835بنات المجد الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية81481.4اوالد محمدخليلمحمداسماء27009836بنات المجد الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية68068مشارقهعبدماھراالء27009837بنات المجد الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية79979.9عمروعبد العزيزمحمداالء27009838بنات المجد الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية63363.3عمرومحمدخليلاإلنا27009839بنات المجد الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية69069سليماناسماعيلاحمدالفت27009840بنات المجد الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية69669.6اوالدمحمدمحمديوسفالھام27009841بنات المجد الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية79979.9مشارقةمحمدخالداميرة27009842بنات المجد الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية58658.6الشعارسليماناسماعيلانتصار27009844بنات المجد الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية76376.3عمروحسنمحمودانوار27009845بنات المجد الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية74674.6شوامرةعليياسرانوار27009846بنات المجد الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية63163.1تلبشمحمديوسفايات27009847بنات المجد الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية53353.3الشوامرةسليمانخليلبراء27009849بنات المجد الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية81981.9الدردونحسنجمالبشرى27009850بنات المجد الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية65765.7التلبيشيمحمدعليبيان27009851بنات المجد الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية68768.7الشحاتيتحسنرزقتسنيم27009852بنات المجد الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية72372.3اوالدمحمدمحمدعايشتغريد27009854بنات المجد الثانويةجنوب الخليل



العلوم االنسانية65565.5شوامرهمحمدمحمدحاكمه27009855بنات المجد الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية67167.1تلبيشيمحمديوسفحنين27009856بنات المجد الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية66766.7تلبيشيمحمدابراھيمدعاء27009857بنات المجد الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية65865.8عمايرةعبد الفتاحأحمددعاء27009858بنات المجد الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية53453.4المشارقهموسىمحمددعاء27009860بنات المجد الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية63063التلبيشيمحمديوسفروان27009862بنات المجد الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية55455.4ابو عيدأحمدعبد الحميدساجده27009863بنات المجد الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية62062شوامرةأحمدعبد الھاديسمية27009866بنات المجد الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية64164.1احشيشمحمودماجدسھير27009869بنات المجد الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية52652.6التلبيشيبدويحسنشادن27009870بنات المجد الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية70070الشحاتيتمحمودخليلشفاء27009871بنات المجد الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية92692.6عمروعبد الكريمابراھيمصفاء27009872بنات المجد الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية65665.6شوامرةيوسفمحمدعبير27009873بنات المجد الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية62762.7شحاتيتعطامحمدفاطمة27009876بنات المجد الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية75475.4جواعدهخليلبساملميس27009879بنات المجد الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية82382.3شوامرهعثمانمشرفلينا27009880بنات المجد الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية93693.6اوالد محمدمحمدعليماريا27009881بنات المجد الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية54854.8حريباتسعيدرزقمرام27009882بنات المجد الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية53253.2شوامرهمحمدمصطفىمرام27009883بنات المجد الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية73573.5سليمانمحمدعبد الجليلميساء27009885بنات المجد الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية67567.5الشوامرهعلينبيلھبة27009886بنات المجد الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية90790.7الشوامرةيوسفياسرھيفاء27009887بنات المجد الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية64764.7اوالد محمدمحمدخالدورود27009888بنات المجد الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية54154.1الحريباتموسىمحمدورود27009889بنات المجد الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية56156.1عمروخليلعليوطن27009890بنات المجد الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية53753.7عمرومحمودمحمودانوار27009893بنات بيت الروش الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية74174.1عمرواسماعيلھانيتسنيم27009894بنات بيت الروش الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية86786.7عمروبدوييوسفتسنيم27009895بنات بيت الروش الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية60260.2عمروموسىسليمانجمانة27009896بنات بيت الروش الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية74674.6عمرواسماعيلعيسىرنال27009897بنات بيت الروش الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية70370.3كاشورعثمانباجسروان27009898بنات بيت الروش الثانويةجنوب الخليل



العلوم االنسانية76376.3حريباتمحمدابراھيمسماح27009900بنات بيت الروش الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية79879.8حريباتحسنعايدشروق27009901بنات بيت الروش الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية69669.6ابوشرارمطرراضينسيبة27009905بنات بيت الروش الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية74774.7عمروعونيھاشمھديل27009907بنات بيت الروش الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية59259.2عمرواحمدحسينھيا27009908بنات بيت الروش الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية59359.3ابو عمرومحمديوسفوفاء27009910بنات بيت الروش الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية80280.2عمروحسنمحموديسرى27009911بنات بيت الروش الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية68768.7عمايرهمحمدياسرازدھار27009912بنات البرج الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية74074دودينعليمحموداسراء27009913بنات البرج الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية61461.4عواودهمحمدابراھيماسماء27009914بنات البرج الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية75175.1درابيعخليلطاللالھام27009915بنات البرج الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية57157.1اطبيشاسماعيلمحمدانوار27009917بنات البرج الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية61161.1عمايرهابراھيمماجدتھاني27009920بنات البرج الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية77277.2تالحمهعبد الرازقمحمدخاتمة27009921بنات البرج الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية68968.9تالحمهمحمودنعيمرزان27009922بنات البرج الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية65065فقياتأحمدحسينرنين27009924بنات البرج الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية76476.4تالحمهعبد الرزاقخالدعليا27009926بنات البرج الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية94194.1مشارقهمحمدماجدلبنى27009927بنات البرج الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية84284.2عمايريموسىياسرمجدولين27009928بنات البرج الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية65565.5القيمريعيسىمحمدمدلين27009929بنات البرج الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية89789.7تالحمهعبد الرحمنعبد الجليلميساء27009930بنات البرج الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية88488.4عمايرهمحمدمحمودنادية27009931بنات البرج الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية64064العواودهمحمودمحمدنور27009932بنات البرج الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية61461.4تالحمهعيسىمحمدھالء27009933بنات البرج الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية54454.4المالححسنكاملورود27009934بنات البرج الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية75475.4اطبيشهاسماعيليوسفورود27009935بنات البرج الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية84284.2تالحمهعيسىسرحانوالء27009936بنات البرج الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية89689.6رجوبمحمدعبدهللابتھال27009938بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية79879.8عمروموسىامينأحالم27009941بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية82582.5عمرومحمدتوفيقاسراء27009947بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية85685.6حمدانبدويتيسيراسراء27009948بنات دورا الثانويةجنوب الخليل



العلوم االنسانية57357.3السويطيمصطفىحجازياسراء27009949بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية65665.6دودينمحمدياسراسراء27009951بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية72272.2الرجعيخليليوسفاسراء27009952بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية60360.3العواودهعيسىيونساسالم27009954بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية79279.2الدراويشحسينصالحاسماء27009955بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية60160.1سويطيمحمودمحمداسماء27009957بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية58458.4ابوزنيدعبدالرحمنمحموداسماء27009958بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية60160.1سيد احمديوسفجبريناسيل27009959بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية74774.7اوالدمحمدمحمودنايفاسيل27009961بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية75175.1مسالمهحمدمحموداكرام27009964بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية58658.6شديدمحمودباسلاالء27009965بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية91491.4ابوزنيدعبدالھاديخليلاالء27009966بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية73173.1خالفحربياسراالء27009968بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية73273.2دراويشاحمديوسفاالء27009969بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية69769.7مسالمهحمدمحمودالھام27009972بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية72272.2ابوزنيدعودة هللانمرالھام27009973بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية77977.9الشرحهاسماعيليوسفاميمه27009978بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية64972.1العواودهعبدالرحيممحمدانعام27009980بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية73373.3رجوبعبدهللامحمدايات27009984بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية80789.7الرجوبعثماناحمدايمان27009985بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية93093شراونهحسينخالدايمان27009986بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية68368.3العزازمهعيدسليمانايمان27009987بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية64464.4شحادهخليليوسفايمان27009990بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية63063عمرانعلينبيلبراءه27009992بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية60860.8عمايرهمحمدوليدبلقيس27009993بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية96796.7تالحمةمحمدسعيدبيان27009995بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية85685.6دودينعبدالعزيزناصربيان27009997بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية66466.4دودينأحمدفيصلبيسان27009998بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية63063ربعيامينعبدالفتاحتسنيم27010000بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية67567.5عمايرهياسريونستسنيم27010001بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية55555.5نصارمحمدتيسيرتوجان27010004بنات دورا الثانويةجنوب الخليل



العلوم االنسانية67867.8الحناتشهاحمدجبريجمانه27010005بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية90790.7نصارعليشريفحنان27010006بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية56456.4حنتشعبدهللامحمدحنان27010007بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية66466.4حسناتعامرمحمدحنين27010008بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية61361.3رجوبعبدهللارزقخوله27010011بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية76976.9حجهرمضانشريفداليه27010013بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية55055عمروأحمدنائلداليه27010014بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية50550.5عمرعيسىمحموددنيا27010016بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية82882.8اوالد محمدمحمدحمزهديانه27010018بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية51851.8رجوبمحمدصالحدينه27010020بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية54754.7رجوبمحمدحسنذكريات27010021بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية62362.3قزازعبدهللاحمدرزان27010022بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية57557.5النمورهعبدالمنعمماجدرغد27010023بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية55055عواودهابراھيمعبدالفتاحرنده27010024بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية64164.1عمرومحمدتوفيقروان27010025بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية55055سويطيموسىسالمروان27010026بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية58458.4دراويشأحمديونسروان27010027بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية80680.6ابوشرارخليلوليدروزان27010028بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية55755.7رجوباحمدعبدالحميدروزانه27010029بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية65565.5دودينمحمدعيسىريم27010030بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية68468.4حريباتمصطفىمحمودريم27010032بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية80080مسالمهمحمدفارسساجده27010035بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية54154.1درابيعأحمدابراھيمساره27010036بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية71071تالحمهأحمدنعيمسالي27010037بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية71671.6ارجوبسلمانعليساميه27010038بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية84784.7السويطيطلبسليمانسحر27010041بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية59559.5العواودهسالمعبدالعزيزسحر27010042بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية57757.7فسفوسمحمودمحمدسحر27010043بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية60060سويطيعبدالفتاحيونسسحر27010044بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية76476.4قزازمحمودشاھرسمر27010048بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية75475.4عواودهكايدسميرسميره27010049بنات دورا الثانويةجنوب الخليل



العلوم االنسانية84384.3الشحاتيتخليلنبيلسھا27010050بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية56456.4رجوبموسىغالبسھى27010051بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية75475.4دودينعيسىنمرسھى27010052بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية67967.9عمروعبدالقادربديعشادن27010056بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية74174.1عليانبدوييوسفشذى27010057بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية67667.6مسالمهخليلحسنشيماء27010061بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية80280.2العواودهخليلأحمدصابرين27010063بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية77677.6درابيعحمادخالدعبير27010072بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية67567.5المسالمهمحمدزھيرعبير27010073بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية54354.3قزازعيسىموسىعرين27010075بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية68568.5نصارعليشريفعفاف27010076بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية94994.9دراويشمحمدعبدالرحمنعال27010077بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية68968.9العواودهفايزناصرغاده27010079بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية77577.5ابو زنيدحسيناسماعيلغدير27010080بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية52452.4حمادبدويأحمدغدير27010081بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية68768.7المسالمهمحمدزھيرغدير27010082بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية54254.2الحروباحمدناصرغدير27010083بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية58658.6ابوعرقوبأحمدمحمدغزالن27010084بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية82282.2ابوھليلسالمجمالغيداء27010085بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية68368.3غرزحمدمحمدفداء27010086بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية58558.5دودينطهمحمودفداء27010087بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية63663.6عمروعبدالقادرمثقالكفا27010090بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية53153.1عمروفوزيفايزلميس27010092بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية72272.2عمايرةابراھيمخالدلندا27010093بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية60560.5النمورهعبدالحميدمعنليال27010094بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية72372.3شريفمحمدعمرلينا27010095بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية71071الرجوباحمدفايزمادلين27010096بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية63163.1شراونهمحمداحمدمرام27010098بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية53653.6عواودهعبدالفتاحسعيدمرام27010099بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية77577.5الدرابيععبدعبدالفتاحمرام27010100بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية65165.1سيد احمدمحمودموسىمرام27010101بنات دورا الثانويةجنوب الخليل



العلوم االنسانية67067ابوسباعيوسفحسنمريم27010102بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية69869.8ابوعرقوبمحمدجميلمنار27010103بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية90090ابوشرارعامرمحمدمنال27010104بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية70570.5عمايرةمحمدمحمودمنتھى27010106بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية53553.5ربعيمحمدسالمهمھا27010107بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية82782.7عمروعيسىزكيمي27010108بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية56656.6ابوشرارمحمد الصغيرعمرميرا27010109بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية72472.4الشرحهاحمدفوزيميرفت27010110بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية85685.6سويطيسليمانفوزيميس27010112بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية84984.9عمرومحمداسامهنادين27010113بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية84284.2عمروطالبعمادنداء27010119بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية85285.2ابورحمهمحمدموسىنرمين27010123بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية86786.7رجوبمصباحعودهنسيبه27010125بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية74974.9عمرويوسفسامينسيم27010126بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية74274.2رجوبعبدالعزيزمحمدنور27010129بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية74974.9الشراونهمحمدشحدهنيفين27010131بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية72672.6الرجعيعامرفريدھاله27010132بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية53053بستنجيعبدالسالمفايزھبه27010133بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية81581.5عمايرهمحمدكاملھبه27010134بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية61161.1السويطيعبدهللامحمدھبه27010135بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية51256.9درابيععامراحمدھديل27010136بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية71371.3دودينمحمدعايدھديل27010137بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية66966.9المسالمهاحمدساميھنادي27010142بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية74974.9العربمحمدفوزيھنادي27010143بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية67967.9رجوباحمدياسرھنادي27010146بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية68368.3درابيعيوسفخلفھيا27010148بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية55055الرجوبيونسفايزھيا27010149بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية72472.4ابوعرقوباحمدموسىمصطفىھيا27010150بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية94294.2رجوباحمدشحدهورود27010152بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية53053مسالمهخليلابراھيموسام27010153بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية52552.5عمروعثمانعصروصال27010155بنات دورا الثانويةجنوب الخليل



العلوم االنسانية89089شراونهحسينمحمدوفاء27010158بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية64764.7الرجوبعثمانمحمودوفاء27010159بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية77577.5دراويشمحمديونسوفاء27010161بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية87887.8عثامنهحسنرأفتياسمين27010162بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية58758.7حجهاسماعيلعدنانيسرى27010166بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية63263.2رجوبعليھاشميمامه27010167بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية84884.8ابوعوضخليلمحمداسراء27010169بنات الصرة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية59559.5شاھينمحمدياسراسراء27010170بنات الصرة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية63263.2المصريمحمدكاملاسالم27010171بنات الصرة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية92592.5مصريابراھيمجمالاسماء27010172بنات الصرة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية67067ابوعوضمحمودعايداسماء27010173بنات الصرة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية52752.7الخنوسبدويعبدالحليماعتدال27010174بنات الصرة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية52652.6درابيعمحمودحسينامينه27010178بنات الصرة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية52252.2درابيعمحمدعزامانوار27010180بنات الصرة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية78578.5مصريمحمدايمنبراءه27010181بنات الصرة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية51851.8ابوخرطبيلعبدالرحمنفيصلتحرير27010182بنات الصرة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية51251.2قطينهمحمدعبدداليه27010186بنات الصرة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية67167.1درابيعمحمداسماعيلعبير27010190بنات الصرة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية73973.9درابيعاحمدمحمودعال27010191بنات الصرة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية56156.1ابوھاشممحمدمحمودليلى27010194بنات الصرة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية64264.2شعراويمحمدنضاللينا27010195بنات الصرة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية57657.6الشوامرهنايفعمادمريم27010196بنات الصرة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية80780.7مصريعلييوسفھاله27010198بنات الصرة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية56856.8ابوخرطبيلمحمودأحمدياسمين27010199بنات الصرة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية58458.4درابيعمحمدعزمييسرى27010200بنات الصرة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية73373.3تالحمهمحمدياسرابرار27010201بنات خرسا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية59559.5حناتشهحسنمحموداحالم27010202بنات خرسا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية54154.1محمدعبدقاھراستقالل27010203بنات خرسا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية61861.8سليمانمحمدأحمداالء27010206بنات خرسا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية53853.8حنتشأحمدمحمداالء27010207بنات خرسا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية68968.9اقطيلكامليوسفامال27010208بنات خرسا الثانويةجنوب الخليل



العلوم االنسانية71371.3مشارقهطهمحمداماني27010209بنات خرسا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية55855.8جادهللاعامرعبد القادرامل27010210بنات خرسا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية60360.3صافيمحمودمحمودانتصار27010211بنات خرسا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية53053صبارعبدالقادريوسفايمان27010212بنات خرسا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية87787.7غنامطهمحمدايناس27010213بنات خرسا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية72872.8حنتشيوسفعبد الھاديايه27010215بنات خرسا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية72372.3شديدعبد المجيدناصربيسان27010217بنات خرسا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية51451.4اطبيشهمحمدعليتھاني27010218بنات خرسا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية60360.3اطبيشحسنأحمدديانا27010223بنات خرسا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية85385.3تالحمهاسماعيلمحفوظديانا27010224بنات خرسا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية70770.7حجهابراھيمخليلرنده27010225بنات خرسا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية68568.5قطينهمحمدمحمدسماھر27010227بنات خرسا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية72772.7شحاتيتحسنخالدسھام27010228بنات خرسا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية79679.6تايهيوسفأحمدشوق27010231بنات خرسا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية73573.5المشارقهعايداكرمغدير27010234بنات خرسا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية64664.6اطبيشحسنمحمودغدير27010235بنات خرسا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية93093ابوسالمهموسىحسينفاطمة27010237بنات خرسا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية51451.4اطبيشحسناحمدلبنى27010238بنات خرسا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية62162.1طبيشأحمدحسينلندا27010239بنات خرسا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية53053التالحمهيوسفحربيمرجان27010241بنات خرسا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية74474.4حجهعبد ربهمحمدمريم27010242بنات خرسا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية66866.8نصرمحمودموسىميسون27010243بنات خرسا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية84484.4الحناتشهأحمدعادلناريمان27010244بنات خرسا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية87487.4تالحمهعلينھادنيبال27010246بنات خرسا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية55555.5محمدطهعليھبه27010247بنات خرسا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية57557.5ابوراسمحمودمحمدھيا27010249بنات خرسا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية63063قطينةمحمدسليمانورود27010250بنات خرسا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية57857.8سليمانمحمدسعيدوفاء27010251بنات خرسا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية61561.5حنتشأحمدعبدالمجيدوالء27010252بنات خرسا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية81981.9قطينهمحمداحمدياسمين27010253بنات خرسا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية73673.6فقيهموسىناصرياسمين27010255بنات خرسا الثانويةجنوب الخليل



العلوم االنسانية89489.4دودينموسىساميابرار27010256بنات كرزا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية55155.1العواودهمحمودسميربيسان27010260بنات كرزا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية69469.4عقيليمحمدابراھيمجنات27010261بنات كرزا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية64064ابو سندسمصطفىعيسىجواھر27010262بنات كرزا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية76876.8عرجانعبدهللامحمددعاء27010263بنات كرزا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية59359.3نمورهيوسفجوادديما27010265بنات كرزا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية55155.1دودينمحمودشبليرھام27010267بنات كرزا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية76276.2ابو سندسمسلمغالبرھام27010268بنات كرزا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية57057عواودهمحمودأحمدساره27010269بنات كرزا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية61461.4قطينهمحمدمحمودسلسبيل27010270بنات كرزا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية81681.6ابو سندسحسينعاھدسمر27010272بنات كرزا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية63363.3خالفمحمدحسينصابرين27010277بنات كرزا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية67967.9اقطيطأحمديوسفعواطف27010278بنات كرزا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية75775.7الجواعدهمحمدكايدغدير27010280بنات كرزا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية51551.5جواعدهمحمدكمالفاطمه27010281بنات كرزا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية62062عرجانعزوزيادلميس27010282بنات كرزا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية53353.3عرجانسلمانياسرمنار27010284بنات كرزا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية65965.9شاھيننصارناصرنادين27010286بنات كرزا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية56156.1خالفأحمدمحمدھيا27010287بنات كرزا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية54754.7دودينمحمدخالدھيالنه27010288بنات كرزا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية68268.2عواودهحسينجھادياسمين27010291بنات كرزا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية78678.6عيسهعطارافتايات27010295بنات دومه الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية62662.6ابو عالنمحمدحسنإيمان27010296بنات دومه الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية68468.4ابو عالنمحمدابراھيمتسنيم27010297بنات دومه الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية72472.4ابو عالنخالدجمالحميده27010299بنات دومه الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية61161.1ھوارينمحمدياسرخلود27010300بنات دومه الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية71471.4ابو عالنمحمدخالددعاء27010301بنات دومه الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية58158.1الھوارينأحمدراسمدعاء27010302بنات دومه الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية95095ابو عالنعليعزيزرنا27010303بنات دومه الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية62662.6ابو عالنطلبعاكفرھام27010304بنات دومه الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية63563.5بوادينمحمدعليساجده27010305بنات دومه الثانويةجنوب الخليل



العلوم االنسانية54854.8ابو عالنموسىماجدلمياء27010308بنات دومه الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية91791.7ابو عالنخليلنايفمنار27010310بنات دومه الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية71171.1ھوارينعبيدمحمدميساء27010311بنات دومه الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية83283.2ھوارينحمادنادرابتسام27010315بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية88188.1العامريمحمدعيسىابتھال27010316بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية71271.2بطاطخليلمحمدابتھال27010317بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية62962.9ابو شرخعلياسامهازھار27010320بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية75475.4كعكييوسفبسامازھار27010321بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية92492.4ھوارينحسنمحمودازھار27010323بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية73273.2ابو عالنسالمهاحمدأسام27010324بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية55855.8قيسيهالحاج محمدطهاسراء27010325بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية91591.5الھوارينمحمدعرفاتاسراء27010326بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية70270.2المخارزهحمزهعلياسراء27010327بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية58758.7جبارينأحمدناجحاسراء27010328بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية73973.9الخطيبيوسفھاشماسراء27010329بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية85885.8الھوارينابراھيمھشاماسراء27010330بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية76176.1المخارزهمحمودنايفاسماء27010332بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية56356.3القيسيهمحمداسماعيلاكرام27010333بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية63463.4بطاطأحمدغازياميره27010339بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية87187.1البسطهعليابراھيمانوار27010341بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية71171.1ھوارينطالبجھادانوار27010343بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية61461.4ابوعالنحسنغازيانوار27010345بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية69969.9بطاطاسماعيلعليايات27010347بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية86386.3الذيبهابراھيمخالدايمان27010351بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية63263.2قيسيهمحمودأحمدايناس27010352بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية88088المخارزهابراھيمياسينحنان27010358بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية61361.3قيسيهمحمدموسىدعاء27010363بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية65565.5البطاطاسماعيلبدردالل27010364بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية74974.9جبارينمحمودحاتمدنيال27010366بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية74574.5ھوارينعيسىابراھيمرانيه27010368بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية65465.4القيسيهيونسأحمدرحاب27010370بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل



العلوم االنسانية75375.3البطاطعيسىعطيهرشا27010372بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية52452.4القيسيهاسماعيلعمررغده27010373بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية60660.6سعادهمحمدمحمودرفيف27010374بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية58558.5طلولداودعليرمال27010376بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية68068الھوارينعيسىماھررنا27010377بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية77177.1شاھينمحمدبسامرھام27010379بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية59859.8سمامرهراتبعدنانرھام27010380بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية68068بطاطخليليوسفرھام27010381بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية62362.3وريداتمحمدعليروان27010382بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية64064وراداتمحمدعليروال27010383بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية87487.4القيسيهحامدابراھيمريم27010384بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية86486.4خضيراتمحمديوسفريمان27010385بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية71171.1شرفيوسفمحمدزينات27010386بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية80880.8بططهعبد الكاملخالدساجده27010388بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية52452.4وريداتمحمدخليلساره27010389بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية63963.9اشنيورابراھيمعليسحر27010390بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية72872.8الطلأحمدتيسيرسماح27010394بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية66466.4المخارزهمحمدحسنسماح27010395بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية53553.5صبيحجودهحسينسماح27010396بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية56756.7ھوارينشحدهغالبسماح27010397بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية72072جبرينمحمدنايفسماح27010398بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية64564.5قيسيهخليلموسىسميه27010401بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية80980.9خضيراتسالميونسسناء27010404بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية88988.9الھواريناحمدزايدسوسن27010406بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية89989.9ھوارينحسنمحمدسوسن27010407بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية66966.9سمامرهمصباححاتمشيماء27010410بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية54254.2الوريداتعليرزقصابرين27010411بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية80280.2ھوارينأحمدھايلصفا27010412بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية87787.7حربمحمدرسميضحى27010416بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية71171.1طلولعبد الكريمراجحعبير27010418بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية67267.2البطاطمحمودصالحعبير27010419بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل



العلوم االنسانية85085وريداتمحمودياسرعبير27010421بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية58158.1الذيبهخليلمحمدعال27010424بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية60660.6مسلممحمدماھرفاطمه27010426بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية94094الطلأحمدموسىفدوى27010427بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية88588.5حربمصطفىرياضكرمل27010429بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية61461.4ابو عالنحمزهاكرملمى27010431بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية72972.9طلولنايفرائدلميس27010432بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية54054بططهمحمودمحمدمدلين27010436بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية63763.7حربمصطفىجمالمرام27010438بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية53753.7جبارينكاملرياضمنار27010443بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية57557.5بطاطحربعيسىمنار27010444بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية69169.1المخارزهعبد الحميدعيسىمنى27010445بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية66866.8ابو حسانحسنبشيرميساء27010446بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية70770.7القيسيةعبد القادرصالحنداء27010450بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية59159.1ھوارينجوديحاتمنسرين27010451بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية77477.4الطلأحمدعيسىنشوه27010452بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية53953.9الجبارينحسينحسننھاية27010453بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية64364.3ابو شرخأحمدعثماننھايه27010454بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية68768.7اطلولمحمدعنادنھيل27010455بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية84184.1قيسيهأحمدمحمودنور27010456بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية88988.9قيسيهأحمدمحمدھبه27010459بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية83483.4ابو شرخسالمناجحھديل27010462بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية85985.9الوريداتاحمدشحدهھيا27010464بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية58758.7ابو عالنمحمدكمالورود27010465بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية78378.3اجبارينابراھيمساميوفاء27010466بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية53553.5ھوارينمحمدياسروفاء27010469بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية72772.7ھواريننصارياسروالء27010471بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية62162.1عياشاسماعيلكامليسرى27010473بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية64864.8سمامرهسليمانعبد هللاحمده27010479بنات شھداء الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية59259.2سمامرهمحمدعيسىدموع27010480بنات شھداء الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية63263.2سمامرهمحمدأحمدصفاء27010484بنات شھداء الظاھرية الثانويةجنوب الخليل



العلوم االنسانية70870.8سمامرهعبد المجيدحمادضحى27010485بنات شھداء الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية70170.1ابو عالنمحمودطارقميادة27010486بنات شھداء الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية81581.5سمامرهحمدعبد الجليلنداء27010487بنات شھداء الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية70070السمامرهحسنماجدنفين27010488بنات شھداء الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية69669.6وريداتاسماعيلمجاھدنھال27010489بنات شھداء الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية81381.3سمامرهسالمأحمدنور27010490بنات شھداء الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية82282.2اصبيححسيننبيلوالء27010493بنات شھداء الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية90890.8دغاغمهحامدمحمداشواق27010495الرماضين الثانوية المختلطةجنوب الخليل
العلوم االنسانية63463.4رغماتحسينصالحامل27010496الرماضين الثانوية المختلطةجنوب الخليل
العلوم االنسانية56556.5الشعورمحمدمرعيامل27010497الرماضين الثانوية المختلطةجنوب الخليل
العلوم االنسانية76876.8دغاغمهحسنسالمايمان27010499الرماضين الثانوية المختلطةجنوب الخليل
العلوم االنسانية64964.9زغارنهمشريجدوعحمده27010503الرماضين الثانوية المختلطةجنوب الخليل
العلوم االنسانية67267.2الشعورمحمدشحدهحياة27010504الرماضين الثانوية المختلطةجنوب الخليل
العلوم االنسانية55955.9رمضينمحمدحامدرشا27010505الرماضين الثانوية المختلطةجنوب الخليل
العلوم االنسانية93693.6شعوريونسعبد الكريمسماح27010506الرماضين الثانوية المختلطةجنوب الخليل
العلوم االنسانية56956.9زغارنهحسنمحمدسھى27010509الرماضين الثانوية المختلطةجنوب الخليل
العلوم االنسانية65565.5الزغارنهافھيدعدنانشروق27010510الرماضين الثانوية المختلطةجنوب الخليل
العلوم االنسانية59459.4زغارنهمحمدباسمضحى27010511الرماضين الثانوية المختلطةجنوب الخليل
العلوم االنسانية58558.5مليحاتعليعقابفاطمه27010512الرماضين الثانوية المختلطةجنوب الخليل
العلوم االنسانية77777.7دغاغمهسالماسماعيلفداء27010513الرماضين الثانوية المختلطةجنوب الخليل
العلوم االنسانية78478.4ابو عجاجمرزوقساكتلندا27010514الرماضين الثانوية المختلطةجنوب الخليل
العلوم االنسانية81081ابو عجاجمسلممرزوقمريم27010515الرماضين الثانوية المختلطةجنوب الخليل
العلوم االنسانية65665.6الرمضينمحمدبركاتمنى27010517الرماضين الثانوية المختلطةجنوب الخليل
العلوم االنسانية57457.4زغارنهسالمحمادھدى27010520الرماضين الثانوية المختلطةجنوب الخليل
العلوم االنسانية81081الزغارنهجاسرسعيدھديل27010521الرماضين الثانوية المختلطةجنوب الخليل
العلوم االنسانية55355.3الزغارنهسليمموسىھناء27010522الرماضين الثانوية المختلطةجنوب الخليل
العلوم االنسانية83483.4زغارنهخليلعليھيام27010523الرماضين الثانوية المختلطةجنوب الخليل
العلوم االنسانية70770.7زغارنهجدوعحسينياسمين27010524الرماضين الثانوية المختلطةجنوب الخليل
العلوم االنسانية72572.5الحريزاتسالمهمسلمخديجه27010526امنيزل الثانوية المختلطةجنوب الخليل
العلوم االنسانية77177.1ابو عواودةأحمدمحمدابتسام27010531بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية76976.9ابو عقيلمحمودحماداحالم27010533بنات السموع الثانويةجنوب الخليل



العلوم االنسانية85885.8ابو عقيلنصارفايزاحالم27010534بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية89089ابو الكباشمحمدخميسازھار27010536بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية76876.8البصعيسىجميلاسراء27010538بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية64464.4زعاريرحسنفھداسما27010540بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية74274.2ربعيمحمداسماعيلاسماء27010541بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية83783.7المحاريقصالحرسمياسماء27010543بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية67667.6الزعاريرخليلعبد السميعاالء27010547بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية55755.7دغامينعليفتحياالء27010548بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية76076زعاريرأحمدفضلاالء27010549بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية77877.8سالمينحمدمحمداماني27010555بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية66666.6الحوامدهاسماعيلمصطفىامنه27010558بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية85285.2الدغامينعيسىعبدهللاميره27010559بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية72772.7المحاريقمصلحابراھيمامينه27010562بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية82782.7المحاريقِ عثمانخليلانوار27010568بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية73273.2الرواشدهمحمدصالحانوار27010569بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية67267.2الزعاريرمحمدتحسينايات27010571بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية85285.2دغامينمحمدخالدايمان27010572بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية89489.4حوامدهحسنخضرايمان27010573بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية59259.2ابو عوادسليمانموسىايمان27010576بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية67567.5رواشدهاسماعيلعيسىجمانه27010588بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية59559.5حوامدهمحمدابراھيمحنين27010591بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية86586.5عواودهمحمدمحمودحنين27010593بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية60660.6بدارينعبد القادرحسندعاء27010594بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية54254.2بدارينحمدسالمدعاء27010595بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية55255.2الحوامدهعبد النبيماجددولة27010596بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية79579.5عجوهسليمانمحمودرانيه27010598بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية59359.3زعاريرموسىاحمدرشا27010600بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية57457.4الحوامدهنوريعادلرناد27010601بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية70370.3حوامدهاسماعيلعبد المنعمرناد27010602بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية73873.8البدارينعسافعليروان27010607بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية84784.7العقيليعلياحمدريم27010610بنات السموع الثانويةجنوب الخليل



العلوم االنسانية80980.9محاريقعبد اللطيفجمالريم27010611بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية55255.2سالمينغياضعبد المھديريم27010612بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية78878.8سالمينغازييوسفزھيه27010614بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية70170.1الرواشدهخليلأحمدساجده27010616بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية81081رواشدهسالميوسفساره27010618بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية66366.3بدارينعبد الكريممحمودسلوى27010622بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية66566.5البدارينحمادامينسماح27010623بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية92092حوامدهنعيمعمرسمر27010627بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية86386.3سالمينمحمدساميسناء27010628بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية83383.3ابو سيفمحمدخليلسندس27010631بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية70370.3ابو كرشاحمدخليلشروق27010633بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية93393.3الطويلعبد هللاعامرشروق27010634بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية69669.6ابو سيفسالممحمدشروق27010635بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية82982.9دغامينمحمودكايدشيرين27010636بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية68068المحاريقفيصلاسماعيلصفاء27010637بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية78678.6االقرعمحمدحسنصمود27010639بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية57957.9زعاريرمحمودماھرعزيزة27010643بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية77477.4غطاسعطيهنافزعھد27010645بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية68668.6محاريقسالمهاسماعيلغدير27010647بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية77177.1زعاريرموسىخليلغدير27010649بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية63463.4خاليلهعوادمحمدغدير27010652بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية62862.8حوامدهمحمودابراھيمفاطمه27010656بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية64564.5دغامينمحمدجميلفاطمه27010658بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية57557.5بدارينسليمانديبفاطمه27010659بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية69169.1ابو عوادأحمدجمعهفرح27010669بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية65265.2محاريقموسىعزيزلندا27010673بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية66366.3ابو عوادمحمودنايفليلى27010676بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية62462.4الدغامينعليرسميمروه27010678بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية93493.4دغامينابراھيماسماعيلمريم27010679بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية68768.7الحوامدهحسنرشيدمزين27010681بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية54654.6الحوامدهمحمدمحمودمنال27010685بنات السموع الثانويةجنوب الخليل



العلوم االنسانية62962.9محاريقعبد العزيزعبدمنى27010686بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية54554.5محاريقمحمودمحمدمنيره27010687بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية64664.6البدارينعليابراھيممي27010688بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية78178.1ابو الكباشمطراحمدمي27010689بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية68068دغامينمصباحمحمدنارمين27010690بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية66166.1سالمينمحمودعيسىنجمه27010692بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية72172.1ابو عوادمحمديوسفندى27010694بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية73673.6الحوامدةسليمصالحنسرين27010697بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية50850.8الدغامينعارفيوسفنعيمة27010699بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية56656.6محاريقحمدنوافنھاد27010701بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية83883.8ابو عوادابراھيمحسننھايه27010702بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية59059ابو عقيلسلماناحمدنھله27010703بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية60560.5ابو خلفشفيقھانينور27010707بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية58558.5دغامينعيسىفيصلنورين27010708بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية86986.9سالميناسحقياسرنيبال27010709بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية69469.4المحاريقيوسفمحمدھبه27010713بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية72772.7رواشدهسالميونسھبه27010714بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية70370.3عودهشحدهمحمدھدى27010715بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية72472.4دغامينيوسفمحمدھديل27010716بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية55555.5الحوامدهعبد الكريمناصرھديل27010717بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية63063ابو سيفمحمدھانيھنا27010718بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية90390.3ابوسيفمحمدخالدھيام27010722بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية68268.2السالمينيوسفمحمدھيام27010723بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية79579.5السالمينعطافيصلوجدان27010724بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية69069دغامينمحمدعونيورده27010725بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية81581.5حوامدهابراھيماحمدوفاء27010726بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية71771.7حوامدهأحمدجميلوفاء27010727بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية70370.3ابوالكباشاسماعيلمحمودوفاء27010729بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية63463.4ابو عوادمحمودنائلوالء27010732بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية60260.2بدارينعبد القادرمحمديسرى27010734بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية63663.6ادعيسمحمودنعيماريج27010736بنات بيت عمرة الثانويةجنوب الخليل



العلوم االنسانية55455.4ادعيسمحمداشحادةُ◌ُ◌إسالم27010737بنات بيت عمرة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية81381.3ادعيسمحمودعبد هللايات27010738بنات بيت عمرة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية66066ادعيساحمدرائدديانه27010739بنات بيت عمرة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية55755.7شواھينابراھيممحمدغزالن27010744بنات بيت عمرة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية53253.2ادعيسعليمحمودفاطمه27010745بنات بيت عمرة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية62862.8حريزاتأحمدمحمدكوثر27010747بنات بيت عمرة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية77977.9ادعيسعبدهللاخالدمرفت27010748بنات بيت عمرة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية77577.5قيمريعليسالمنارمين27010749بنات بيت عمرة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية59459.4ادعيسمحمدابراھيمنجوى27010750بنات بيت عمرة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية72772.7شواھينعليفارسندى27010752بنات بيت عمرة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية75375.3دعيسحمادعبد المنعمنسرين27010753بنات بيت عمرة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية64464.4دعيسعبدهللابدرنيفين27010755بنات بيت عمرة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية63863.8دعاجنهأحمدمحموداسراء27010757بنات حواء الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية65465.4اليمنيمحمدعيسىاسالم27010759بنات حواء الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية80780.7روميموسىمحمدامينه27010766بنات حواء الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية70770.7أبو ملشاسماعيلمحمدانوار27010767بنات حواء الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية62262.2شواھينعيسىزيادايمان27010770بنات حواء الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية67267.2ھليسشحدهجمالايه27010771بنات حواء الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية52852.8أبو عليعليمحمدتحرير27010772بنات حواء الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية64864.8الشواھينمحمدعائدجمانه27010774بنات حواء الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية66866.8دعاجنهمحمديوسفحمده27010775بنات حواء الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية83483.4رشايدهأحمدسعيدحنين27010777بنات حواء الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية74274.2أبو عراراحميدسليماندالل27010781بنات حواء الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية93293.2أبو زھرةأحمدمحمدرشا27010783بنات حواء الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية71171.1حريزاتجبرئيلابراھيمرنا27010784بنات حواء الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية79779.7ھروشخليلأحمدسماح27010788بنات حواء الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية54154.1أبو زھرةأحمدمحمدسمر27010789بنات حواء الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية53753.7ادعيساتسالممحمدسھام27010793بنات حواء الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية57757.7أبو زھرةحمادشحدهسوسن27010794بنات حواء الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية57157.1ھروشمحمدنعمانسيرين27010795بنات حواء الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية69669.6رشايدهأحمدعليشروق27010797بنات حواء الثانويةجنوب الخليل



العلوم االنسانية79979.9ھروشمحمدجبريلشرين27010799بنات حواء الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية83283.2ھليسعيسىعبد المعطيشھد27010800بنات حواء الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية82482.4ابو زھرهمحمدصالحشيرين27010801بنات حواء الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية57257.2ابو عليخليلأحمدصفاء27010802بنات حواء الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية63563.5ابو زھرهحمادخليلصفاء27010803بنات حواء الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية69369.3ھروشمحمدسليمانعبير27010804بنات حواء الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية77877.8حريزاتمحمدعيسىعبير27010805بنات حواء الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية70270.2بحيصمحمدرسميعليا27010806بنات حواء الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية60860.8رشايدهخليلرسميغاده27010807بنات حواء الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية51851.8دعاجنهعيسىعزاتغدير27010808بنات حواء الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية54854.8ابو زھرهعليفرحانفاطمه27010809بنات حواء الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية70870.8سميراتعليھاشمليندا27010816بنات حواء الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية64764.7حمدعليغازيمرام27010817بنات حواء الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية87087نصارعيسىعصاممرفت27010818بنات حواء الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية63263.2بحيصمحمودخالدمنار27010822بنات حواء الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية55555.5أبو صبحهمحمدمحمدنبيله27010825بنات حواء الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية70870.8شنارانجبرينعلينجمه27010826بنات حواء الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية59159.1الھليساحمدمحمدنجود27010827بنات حواء الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية73573.5شواھينعلياسماعيلنجوى27010828بنات حواء الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية78878.8حزازيأحمدخالدنداء27010829بنات حواء الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية68768.7رشيد حريزاتمحمدأحمدنور27010832بنات حواء الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية79179.1ابو زھرهحسينرائدھنادي27010833بنات حواء الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية71071ابو ملشجبرينمحمودھنادي27010834بنات حواء الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية64664.6دعاجنيأحمدموسىھنادي27010835بنات حواء الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية67467.4شنراننعمانسميرورود27010837بنات حواء الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية58758.7ابو ملشيوسفھشامورود27010838بنات حواء الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية85585.5شواھينموسىأحمدوالء27010840بنات حواء الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية52152.1ابو عليعيدسميرياسمين27010841بنات حواء الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية74274.2ھروشعليسامييافا27010842بنات حواء الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية63363.3ابو صبحةمحمدموسىابتھال27010843بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية75375.3المصريخليلبشارأحالم27010844بنات يطا الثانويةجنوب الخليل



العلوم االنسانية66966.9حمامدهموسىعيسىأحالم27010845بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية90090ادعيسعودهخليلاخالص27010846بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية56856.8ھدارمحمدأيمناروى27010848بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية93593.5ابو صبحهخليلمحمدازھار27010850بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية68368.3ھريناتعليمحمداسراء27010852بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية58758.7ابو عليعيسىابراھيماسالم27010853بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية70870.8المصريخليلمحمداسالم27010855بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية85285.2ابو صبحهمحمداسحقاسماء27010857بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية82182.1رشيدحسينطالباسماء27010859بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية73373.3شعابينعبدعبد هللاسماء27010860بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية73773.7العدرهيوسفكمالاسماء27010862بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية95195.1ھرينيمحمدضاحياسيل27010865بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية53053النجارمحمودعزميأسيل27010866بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية76076نجارمحمدياسراالء27010871بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية65165.1الحوشيهمحمدعزاتالھام27010872بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية90990.9ابو زھرهحسنتيسيراميمه27010876بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية54054أبو قبيطهمحمدأحمدانصار27010877بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية70570.5أبو حميديوسفموسىانوار27010883بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية72272.2جبرينجبريلمحمدايات27010884بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية69069شعابينرزقمحمدايالنه27010885بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية67167.1ابو صبحهمحمودابراھيمايمان27010886بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية55455.4نواجعهابراھيماسماعيلايمان27010887بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية64264.2العمورعيسىعزميايمان27010890بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية91591.5ابو زھرهشحادهبسامايناس27010892بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية61061ابو صبحهعبد هللاسميرايه27010894بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية75475.4حوشيهمحمودفيصلايه27010895بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية75775.7ابو قبيطهمحمدصالحبالن27010900بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية59759.7ابو سمرهعامرمحمدتحرير27010904بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية67067ھريناتعلياسحقتسنيم27010905بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية65265.2ابو قبيطهمحمدخليلتسنيم27010906بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية67267.2نجاجرهجبرائيلأحمدحنان27010911بنات يطا الثانويةجنوب الخليل



العلوم االنسانية63563.5ابو سمرهمحمودطهحنين27010916بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية84784.7ابو عراممحمدجبرختام27010918بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية58258.2ابو رجبمحمدمنورخديجة27010919بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية53753.7خطيبأحمدفائقدعاء27010924بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية83183.1ابو ملشيوسفمحمددعاء27010925بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية61161.1ابو قبيطةمحمدموسىدعاء27010926بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية70270.2ابو تحفهمحمدخيريدنيا27010927بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية61761.7ايو صبحهمحمدعزميرالي27010930بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية60760.7الحوشيهمحمدعزاترانيه27010931بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية62062حوشيهراشدخالدربا27010932بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية62362.3ابو قبيطهخليلھانيرشا27010935بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية85385.3بحيصمحمدعليرماح27010936بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية59659.6مخامرهعوضسميررنا27010937بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية91891.8أبو غنيماسماعيلساميرنين27010939بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية75675.6بحيصاتمحمدجمالروان27010942بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية79279.2مھانيهابراھيمخليلروان27010943بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية86686.6حوشيهابراھيمعيسىروان27010945بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية91891.8حريزاتمحمدھاشمروان27010947بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية58558.5حوشيهاحمدعلىروال27010949بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية83983.9ابو ملشخليلموسىرويده27010951بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية82182.1ھرينيعبد ربهسليمانساميه27010953بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية80580.5نواجعهنصارياسرسجا27010954بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية63063قطوفمحمدحسينسحر27010956بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية68368.3عطياتعطيةجمالسماح27010958بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية65865.8زينجبريلعيسىسميره27010960بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية83483.4ابو عرامابراھيمحسينسھى27010966بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية60760.7ابو زھرهعبدمحمودسھى27010967بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية77577.5عمورعليمحمدسھير27010968بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية61261.2الغافيمحمدحاتمسوزان27010969بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية56956.9البطشابراھيمخليلشذا27010971بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية76976.9نواجعةمحمدعليشروق27010974بنات يطا الثانويةجنوب الخليل



العلوم االنسانية64364.3ابو صبحهخليلمحمدشروق27010975بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية82282.2بحيصطلبمحمدشروق27010976بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية52952.9نواجعهشحدةيوسفشروق27010977بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية54654.6ھروشمحمديوسفشريھان27010978بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية60260.2مسلمعبد الحميدمحمد عيادشفا27010979بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية74274.2قطوفمحمدموسىشفا27010980بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية51051ابو صبحهحمدساميشفاء27010981بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية63463.4زينمحمدجبرشيرين27010983بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية62262.2نواجعهأحمدساميشيرين27010984بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية51951.9الجبورموسىمحمدشيرين27010985بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية69669.6نواجعهمحمدخليلشيماء27010988بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية82882.8ابو سمرةحسينعليصالحة27010993بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية75275.2مغنمموسىفيصلصبرين27010994بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية57157.1ابو عراممحمداحمدصفاء27010995بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية54454.4عوادمحمدجبرصفاء27010996بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية53853.8مغنمعبد هللاعمرعاليه27010999بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية86686.6نواجعةحمادراسمعايشه27011001بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية60560.5حمادموسىعيسىعبير27011005بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية73073حزازهبدراسماعيلعرين27011008بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية53253.2عطياتحسنخليلعال27011011بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية88088ادعيسعليعايدغدير27011015بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية64364.3رشيدعيدمحمدغدير27011017بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية61261.2ابو عليانمسلمابراھيمفاطمه27011019بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية76376.3جبرينمحمدصابرفاطمه27011022بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية57257.2حميداتموسىعليفاطمه27011023بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية87587.5النجارموسىمحمدفاطمه27011024بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية71071ابو عراممحمدسميرفرح27011030بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية52652.6ھدارحسنعدنانكوثر27011034بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية64464.4الشامسطيمحمدخليلالنا27011035بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية68168.1بللحمدانأحمدلبنى27011036بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية66166.1حوشيهجبرجبريلمادلين27011042بنات يطا الثانويةجنوب الخليل



العلوم االنسانية58258.2بطوشمحمدرسميمادلين27011043بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية54054قيمريعليموسىمادلين27011045بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية66066ھدارحامدخالدمعزوزه27011054بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية60660.6خاليلهجبرمحمدمنال27011056بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية58758.7ابو عليمحمدأحمدمنتھى27011057بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية64864.8عبد ربهعوضمحمدمنتھى27011058بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية70070عبد ربهراغبنبيلميري27011060بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية67767.7ابو عرامخليلابراھيمميس27011061بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية74374.3نواجعهخليلمحمدميساء27011062بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية50050ابو عراممحمدخالدنجاة27011068بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية62662.6بحيصابراھيمعوضندين27011071بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية66366.3نواجعهمحمدحسننسرين27011074بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية66866.8النواجعهحامدمحمدنسيبه27011077بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية94494.4ابو قبيطهموسىعلينھايه27011078بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية75675.6ابو زھرهعليصقرنور27011081بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية54654.6ابو فنارمصطفىمحمودنيرفانا27011083بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية73473.4ابو صبحهابراھيممحمدھبه27011086بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية83383.3الھليسحسنمصطفىھبه27011087بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية82982.9حمامدهحمادغانمھديل27011089بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية83383.3الشمسطيخليليوسفھناء27011090بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية70270.2نجاجرهراشدثابتھنادي27011093بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية60960.9نواجعهابراھيمرسميھنادي27011094بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية56256.2جنديهمحمدعليھنده27011096بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية85785.7ابو قبيطهديابساميھيا27011097بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية58558.5نواجعهحمادسليمانھيا27011098بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية86986.9سميراتمحمدحسينورود27011103بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية53353.3ابو قبيطهعيسىاعراروصال27011106بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية71871.8رشيدحسنعزاموضحه27011108بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية56256.2جبورمحمدخليلوعد27011109بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية53553.5ابو عزيزةعبد الرحمنفضلوفاء27011110بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية58758.7شريتححمادمحمدوفاء27011111بنات يطا الثانويةجنوب الخليل



العلوم االنسانية69369.3عبد ربهخالدمحمدوفاء27011112بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية53453.4احميداتأحمدجھادوالء27011115بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية61361.3عمورأحمدمحمدوالء27011116بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية54154.1خطيبتوفيقنبيلوالء27011118بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية69469.4عروريمحمدمصطفىياسمين27011120بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية66466.4نواجعهأحمدمطرياسمين27011121بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية60260.2الھروشيونسمحمودانشراح27011124بنات الكرمل الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية51751.7الدباسهمحمدسعودانوار27011125بنات الكرمل الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية78278.2مخامرهمحمودحاتمايناس27011126بنات الكرمل الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية68768.7ابو عراممحمدمصباحتغريد27011127بنات الكرمل الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية81581.5ابو عراماسماعيلاحمدجمله27011128بنات الكرمل الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية68668.6السميراتموسىعبد هللادينا27011130بنات الكرمل الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية60260.2مخامرهابراھيمفايزربى27011131بنات الكرمل الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية79579.5دعاجنهراضياسماعيلرضا27011132بنات الكرمل الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية60360.3شريتححسينيوسفروان27011133بنات الكرمل الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية81281.2حريزاتاحمدخالدسماح27011136بنات الكرمل الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية82182.1ابو عراماسماعيلمحمدسمية27011138بنات الكرمل الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية74774.7دبابسةاسماعيلموسىشروق27011143بنات الكرمل الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية59559.5ھروشعليمحمدعايشه27011144بنات الكرمل الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية68668.6حربمحمدعيسىفاطمه27011148بنات الكرمل الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية85185.1مخامرهابراھيممحمودفداء27011149بنات الكرمل الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية57357.3ابو عراممحمودصبريمريم27011152بنات الكرمل الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية67567.5دبابسيعليمحمدمريم27011153بنات الكرمل الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية56356.3ھروشمحمدفضلمليحة27011154بنات الكرمل الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية75275.2ابو عراممحمودصابرنسيبه27011156بنات الكرمل الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية62262.2الدبابسةاسماعيلجبريلھنادي27011159بنات الكرمل الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية66466.4ابو عراممحمودزيادھنادي27011160بنات الكرمل الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية60260.2ابو عيدمحمدابراھيمھيا27011161بنات الكرمل الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية84484.4جبرينمحمودتيسيرورود27011162بنات الكرمل الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية83883.8شواھينحسنعيسىوفاء27011163بنات الكرمل الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية79779.7ابو عراماسماعيلمحمدوفاء27011164بنات الكرمل الثانويةجنوب الخليل



العلوم االنسانية72172.1ابو طهمحمدمحمودياسمين27011165بنات الكرمل الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية80380.3غافيعقيلموسىايمان27011167بنات خلة الميه الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية66766.7غافياحمدربحيحليمه27011168بنات خلة الميه الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية73673.6اعمرجبرئيلعيدحليمه27011169بنات خلة الميه الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية67167.1احميداتسلمانأحمدحنان27011170بنات خلة الميه الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية65765.7حوشيهعيسىجمالحنان27011171بنات خلة الميه الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية62462.4النجارعوض هللاخليلعائشه27011177بنات خلة الميه الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية76676.6غافياحمدربحيماجده27011181بنات خلة الميه الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية61461.4ابوحميدعطيهرياضمرام27011182بنات خلة الميه الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية69269.2عدرهعليحبيبھيام27011186بنات خلة الميه الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية56456.4مخامرهمحمودھانياسراء27011189بنات رقعة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية93893.8العمورخليلجبريلاالء27011195بنات رقعة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية68868.8روميابراھيمأحمدامال27011196بنات رقعة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية62162.1عطياتمرشدمحمدامال27011198بنات رقعة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية60160.1ابو عرامسالمهموسىامنه27011200بنات رقعة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية68368.3اجبورعيسىمحمدايناس27011205بنات رقعة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية56456.4عطياتمحمداسماعيلجليله27011207بنات رقعة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية73973.9ھريناتمحمودعمرجوالن27011208بنات رقعة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية84984.9النواجعهجمعهخضرحنين27011211بنات رقعة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية78478.4ابو عرامموسىمحمدحنين27011212بنات رقعة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية52952.9بدويمحمودعبد الفتاحخلود27011214بنات رقعة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية85185.1روميابراھيمعيسىدعاء27011215بنات رقعة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية56456.4زينجبريلحجازيدالل27011216بنات رقعة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية58858.8محمدأحمدعيسىرزان27011219بنات رقعة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية78478.4حمامدهموسىمحمدروان27011220بنات رقعة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية74474.4الحمامدةاحمدخليلروال27011221بنات رقعة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية59259.2الغافيمحمديوسفرينا27011222بنات رقعة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية76376.3عدرهجابرعيسىزھيره27011224بنات رقعة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية65065أبو عرامحسينإبرھيمسحر27011226بنات رقعة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية64264.2نصارمحمديوسفسميره27011228بنات رقعة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية74574.5بدويمحمودمحمدسناء27011229بنات رقعة الثانويةجنوب الخليل



العلوم االنسانية73473.4جبوريوسفسميرسوسن27011230بنات رقعة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية77977.9بللعبد الفتاحفضلسونيا27011231بنات رقعة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية69969.9العمورعيسىمحمدشروق27011233بنات رقعة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية77977.9جبورأحمدفريدشرين27011234بنات رقعة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية86286.2شواھينعقلطلبصابرين27011236بنات رقعة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية74074بللعيدفايقعايشه27011240بنات رقعة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية53353.3المصريعيسىكاملعصمت27011241بنات رقعة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية62462.4ابو عرامخليلعزميعناد27011242بنات رقعة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية61561.5نجاجرهراشدمحمدعھد27011243بنات رقعة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية81181.1محمدمحمديوسففاطمه27011246بنات رقعة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية64564.5ابوحميداسماعيلعايدمادونه27011250بنات رقعة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية64364.3جبورسليمانيونسمرام27011252بنات رقعة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية84184.1عزازمهسلميسليمانميسر27011259بنات رقعة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية52552.5جبرينموسىسليمانميسر27011260بنات رقعة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية63763.7عبد ربهبدرماھرناريمان27011262بنات رقعة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية50950.9شتاتعليمحمدنبيله27011263بنات رقعة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية58258.2ابو طهشحادهمحمودنداء27011265بنات رقعة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية76176.1جبورضيف هللاعيدنزھه27011267بنات رقعة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية63563.5حوشيهمحمدعمرنسرين27011268بنات رقعة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية75475.4ربعيعيسىعليھيا27011273بنات رقعة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية60060شواھينعبدهللامحمدھيا27011274بنات رقعة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية58858.8مخامرهعليسالمهوعد27011276بنات رقعة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية52252.2دعاجنهمحمديوسفياسمين27011279بنات رقعة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية76676.6بسايطهمحمدعودهاسماء27011280ذكور الصرايعة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية60960.9ھذالينعيدسليمانايمان27011281ذكور الصرايعة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية65765.7الفقيرسالمعيدبسمه27011282ذكور الصرايعة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية74874.8كعابنهيوسفمحمدسحر27011285ذكور الصرايعة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية69469.4النجادهعليمحمدصفاء27011287ذكور الصرايعة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية59459.4ھدالينعيدسالممنال27011288ذكور الصرايعة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية59259.2ھدلينخليلشعيبميسر27011289ذكور الصرايعة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية74074شخيدمسالمعطيهنجاح27011290ذكور الصرايعة الثانويةجنوب الخليل



العلوم االنسانية63963.9الھذالينمحمدسالمنسرين27011291ذكور الصرايعة الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية81081حالقشحادهمحمدابتھال27011293بنات الريحية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية75675.6الھرشرضوانلطفيتسنيم27011296بنات الريحية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية74174.1طوباسيعيسىعليختام27011297بنات الريحية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية63863.8ھرشسليمانيوسففاطمه27011304بنات الريحية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية60460.4النجارموسىحسنوالء27011308بنات الريحية الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية80380.3سراحنهحسنيوسفابتسام27011310بنات الفوار الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية59859.8حليقاويحسانطارقاستبرق27011312بنات الفوار الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية60360.3خالفمحمدحسناسماء27011314بنات الفوار الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية84284.2صبايحهمحمدحسناسماء27011315بنات الفوار الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية91291.2البالصيمحمدعطااالء27011317بنات الفوار الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية59959.9احمروعبدهللاغساناالء27011318بنات الفوار الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية74374.3ابو وردهمحمودأحمدايات27011320بنات الفوار الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية57057طيطيمحمدنزارايالنا27011321بنات الفوار الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية80180.1عناتيمحمداكرمايمان27011322بنات الفوار الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية56556.5خطابابراھيمأحمدايمان27011323بنات الفوار الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية51851.8حموزيوسفسالمايمان27011324بنات الفوار الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية54554.5ابووردةمحمودعليايمان27011325بنات الفوار الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية62862.8الحسنيهحسينمحمدايمان27011326بنات الفوار الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية75275.2المغالسهعبدالفتاحمصطفىايمان27011327بنات الفوار الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية59659.6عوضعبدالفتاحمحمودايناس27011328بنات الفوار الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية73373.3عبدهللاعبدالرحمنزكيبيان27011330بنات الفوار الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية79179.1شوبكيمحمدعبدهللابيان27011331بنات الفوار الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية64364.3الحسنيمحمودعبدالرحمنثبات27011334بنات الفوار الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية74974.9عيسىيونسزيادجھاد27011336بنات الفوار الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية78278.2درابيعيوسفرزقحنان27011338بنات الفوار الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية76676.6طيطيمحمديوسفحنان27011339بنات الفوار الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية74774.7مصريعيسىعبدالرازقدعاء27011340بنات الفوار الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية60060دعدرهمحمدمحموددعاء27011342بنات الفوار الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية84984.9حموزابراھيمماجدديما27011343بنات الفوار الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية82682.6الحطابمحمودمحمدرانيه27011344بنات الفوار الثانويةجنوب الخليل



العلوم االنسانية64164.1عمصيمحمدسلطانرنين27011345بنات الفوار الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية73873.8نجارحسنقاسمرنين27011346بنات الفوار الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية94494.4العرجانمحمدعمررھام27011347بنات الفوار الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية58058الحموزيوسفعليزينه27011349بنات الفوار الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية61461.4ابوھشھشصابرابراھيمسالفة27011353بنات الفوار الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية84384.3المصريمحمودطاللسناء27011354بنات الفوار الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية90390.3طيطيعبدالفتاحمحمدشادن27011355بنات الفوار الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية80580.5عبسيعباسرايقشروق27011356بنات الفوار الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية65665.6ابوعوادابراھيمحسينصابرين27011357بنات الفوار الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية84884.8عوضحسناسحقعبير27011359بنات الفوار الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية67367.3حليقاويفؤادمحمدعبير27011360بنات الفوار الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية85485.4عزهعبدالقادرسعيدغاليه27011363بنات الفوار الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية78378.3الكوميمحمدعيسىغدير27011364بنات الفوار الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية61961.9خطيبعبدالرحمنھانيفداء27011366بنات الفوار الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية87687.6مصلحفايزعمرفلسطين27011367بنات الفوار الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية73473.4العبسيعليسعيدلبنى27011368بنات الفوار الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية71671.6واويحامدفايزلطيفه27011369بنات الفوار الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية69269.2شنطيمحمودعنانمروه27011370بنات الفوار الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية80980.9الشوابكهأحمدعطامالك27011371بنات الفوار الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية81481.4نجيبابراھيماكرممنال27011372بنات الفوار الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية80280.2مصريعيسىخالدنجاح27011373بنات الفوار الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية93593.5ابوحمادمحمدبسامنداء27011374بنات الفوار الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية73073نجارحسنمحمدنداء27011376بنات الفوار الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية93393.3شوابكهحسينفيصلنھال27011377بنات الفوار الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية95295.2شماليهعلييعقوبنور27011378بنات الفوار الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية81981.9غطاشهخليلعبدهللانورالھدى27011379بنات الفوار الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية86286.2سراحنهسلمانجھادھاله27011380بنات الفوار الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية61861.8الشماليعليسعديھبة27011381بنات الفوار الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية62962.9سراحنهأحمدمحمدھبه27011382بنات الفوار الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية92892.8كوميراتبعليھديل27011383بنات الفوار الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية73973.9ابومعالشعبانمحمودھديل27011384بنات الفوار الثانويةجنوب الخليل



العلوم االنسانية62762.7ابوطعيمهعبدالمجيدمحمودھديل27011385بنات الفوار الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية57857.8كوميحسنخليلھنادي27011386بنات الفوار الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية88188.1كوميمحمدفيصلھنادي27011387بنات الفوار الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية77577.5درباشيعبدالرحمنوجيهوعد27011388بنات الفوار الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية83683.6كوميحسينعمرياسمين27011390بنات الفوار الثانويةجنوب الخليل
العلوم االنسانية59859.8ملحممحمدغسانابراھيم25011501حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية55855.8البواحمدجمالاحمد25011503حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية55955.9سعدهاسماعيلجميلاحمد25011505حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية76576.5ابوعصبةاحمدربحياحمد25011508حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية52752.7اطرشاحمدعماداحمد25011511حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية56556.5ابوعصبهمحمدعماداحمد25011512حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية61661.6زماعرهحسنمحمداحمد25011513حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية59759.7سعدةاسحقجميلانس25011517حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية60760.7عالنحسنعايدانس25011520حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية60960.9القشقيشاحمدمحمدانس25011522حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية65765.7سعدهعليمحمدانس25011523حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية65265.2امريشعليعبد المنعمايھاب25011526حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية59559.5زماعرةبدرمحمدبدر25011527حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية58258.2حدادعرفةجبرينبالل25011528حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية58258.2اطرشمحمدخالدتامر25011529حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية71271.2سعدعبد القادرمحمدتمام25011531حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية63763.7بومحمدمحمودجبرين25011532حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية68568.5بربراويمحمودمحمدحسام25011533حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية71971.9ابويوسفابراھيممحمدخالد25011536حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية54654.6ابوعيھورمحمدابوعيھوررامي25011537حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية57657.6ابورياناسماعيلمحمدرأفت25011538حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية58558.5قرجهاحمدناصرشادي25011544حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية64164.1طھبوبغالبجمالصھيب25011546حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية83383.3مشعلعبدالمھدينافعصھيب25011547حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية69369.3ابو ريانعبد الرحمنياسرعبد الرحمن25011548حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية77577.5ملحممحمدفريدعبد هللا25011550حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل



العلوم االنسانية55955.9عقلخليلموسىعبدالرحمن25011551حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية80080شاھينعبدالمحسنمحمدعبدهللا25011554حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية57857.8مرعبحسنراغبعدي25011558حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية63363.3مرعبعبدالكريمساميعزالدين25011560حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية70970.9زماعرةعطاحسنعطا25011562حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية55755.7عطاهللاعبد الھاديمحمودعماد25011566حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية63763.7الشطريطعطايوسفعمرو25011569حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية66666.6شعباناحمدسعديعيسى25011570حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية69769.7الحطبهمحمداكرممحمد25011585حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية66166.1شطريطعطاجمعهمحمد25011588حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية57357.3عالنمحمودشفيقمحمد25011596حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية62862.8عوضخليلصبحيمحمد25011597حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية54154.1حجاجرةمحمدعمادمحمد25011602حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية58258.2ملحمعبدالمحسنفخريمحمد25011604حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية59159.1جحشنبدرماجدمحمد25011605حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية53653.6ابويوسفابراھيممحمودمحمد25011606حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية67667.6مرعبحسينمحمودمحمد25011607حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية71171.1قشقيشمحمدوليدمحمد25011610حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية60060ابوريانمحمديوسفمحمد25011612حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية56756.7سعدهمحموداحمدمحمود25011614حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية67767.7ابوريانابراھيممحمودمعاذ25011622حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية57957.9ابورياناحمدمصطفىمعتز25011623حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية66066ابو ريانمحمدمازنمعتصم25011624حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية54354.3ابوعصبةمحمدحابسممدوح25011625حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية61761.7اطرشاحمدمحمدمھدي25011626حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية65965.9دودهمحمدعليمھند25011628حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية55755.7زماعرةموسىعمادموسى25011629حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية51551.5ابوديهمحمدخالدناصر25011630حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية52852.8ابوعصبةمحمدحسننصر25011632حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية56356.3دحيدلخليلمحمديزن25011637حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية61461.4الخضورابراھيمباسمابراھيم25011639بني نعيم الثانوية للبنينشمال الخليل



العلوم االنسانية53153.1المناصرةعليخالدابراھيم25011640بني نعيم الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية55655.6زيداتظاھرعصامابراھيم25011642بني نعيم الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية53253.2مناصرةعبدهللاعيسىايمن25011650بني نعيم الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية69269.2ربعي تميمياحمدجوادبشار25011652بني نعيم الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية60560.5الحراحشهيوسفابراھيمثائر25011655بني نعيم الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية60060عبدوحامدجميلحامد25011658بني نعيم الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية52552.5طرايرهمحمدحمدانحامد25011659بني نعيم الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية51451.4الخضورحسينعمرحمزة25011662بني نعيم الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية53253.2مناصرةمحمدعايدخضر25011666بني نعيم الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية76976.9المناصرةخليلمحمدخليل25011667بني نعيم الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية61561.5الخضورمحمدمحمودخليل25011668بني نعيم الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية69469.4خضورمحمديوسفخليل25011669بني نعيم الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية78978.9الطرايرةمحمدمحمد صالحرامي25011671بني نعيم الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية81681.6محمد حميداتمحمدعيسىرأفت25011672بني نعيم الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية80580.5فحيلهراشدمحمودسائد25011675بني نعيم الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية59059حجوجموسىمحمدسالم25011676بني نعيم الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية75675.6فحيلهحسنھارونسامر25011678بني نعيم الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية52452.4مناصرةمصطفىيونسسمير25011679بني نعيم الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية68468.4خضورحسيناسماعيلصالح الدين25011680بني نعيم الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية64764.7دارعبدهللاحسينصابرعبدهللا25011682بني نعيم الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية58858.8زيداتعثمانحسنعثمان25011684بني نعيم الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية59459.4سليمانحسنماھرعدي25011687بني نعيم الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية51251.2طراريعوضمحمودعدي25011688بني نعيم الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية74074حجوجمحمدمحمودعدي25011689بني نعيم الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية67967.9مطيرهعيسىمحمدعيسى25011695بني نعيم الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية61561.5ابوشيخدمسالمعطافرح25011698بني نعيم الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية55155.1طرايرةقاسمعبدالمنعمقاسم25011700بني نعيم الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية68568.5حراحشهسالمداودلواء25011705بني نعيم الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية56156.1المناصرةحسينمحمدمؤمن25011706بني نعيم الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية55255.2مناصرةاحمدعليمؤيد25011707بني نعيم الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية53853.8طرايرةمحمودناجحمؤيد25011708بني نعيم الثانوية للبنينشمال الخليل



العلوم االنسانية62962.9زيداتحسينتركيمحمد25011712بني نعيم الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية63463.4زيداتحسنجمالمحمد25011713بني نعيم الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية61661.6طرايرهمحمودجميلمحمد25011714بني نعيم الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية64564.5مواساحمدخالدمحمد25011717بني نعيم الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية65365.3حمدانمحمودخضرمحمد25011719بني نعيم الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية61061فحيليموسىرزقمحمد25011720بني نعيم الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية53453.4المناصرةمحمدسميرمحمد25011723بني نعيم الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية61061موسىخليلصابرمحمد25011724بني نعيم الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية53053مناصرةعليمأمونمحمد25011729بني نعيم الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية56556.5مناصرهخليلمحمودمحمد25011731بني نعيم الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية59659.6طرايرهعمريعقوبمحمد25011733بني نعيم الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية53753.7عبدهللاسماعيليوسفمحمد25011734بني نعيم الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية65865.8مطيريمحمودعادلمحمود25011737بني نعيم الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية58158.1الخضورمحمديوسفمحمود25011740بني نعيم الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية60760.7مناصرةمحموديوسفمروان25011741بني نعيم الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية56956.9ابوجارورحسناحمدمھند25011748بني نعيم الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية66066مناصرةمحمدخالدمھند25011749بني نعيم الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية58758.7حراحشةحسينعزاممھند25011750بني نعيم الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية54854.8خضورعبدهللاعبدالمجيديحيى25011757بني نعيم الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية58158.1فحيلييوسفخليليوسف25011758بني نعيم الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية77377.3عيايدهرباحسالماحمد25011759الشيوخ الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية64564.5حاليقهاحمدقيساحمد25011760الشيوخ الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية61761.7عيايدهسليمانعبد الكريمادم25011761الشيوخ الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية83283.2حاليقهعبد الفتاحربحيادھم25011762الشيوخ الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية91091حاليقهمحمودمحمداسالم25011763الشيوخ الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية72772.7حاليقهشحدهمحمداسماعيل25011764الشيوخ الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية72072عويضاتحمدانعبد القادرانس25011765الشيوخ الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية64864.8ابو حربيونسعليانس25011766الشيوخ الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية65865.8عويضاتابراھيممحمداياد25011767الشيوخ الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية58258.2حساسنهحسنيحامدايھاب25011768الشيوخ الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية84784.7فروخيونسعدنانايھم25011769الشيوخ الثانوية للبنينشمال الخليل



العلوم االنسانية79779.7الحاليقةاحمدعاطفباسل25011770الشيوخ الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية80580.5جرداتعبد المجيدفرحانبسام25011771الشيوخ الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية62162.1عيايدهعيسىابراھيمرامي25011775الشيوخ الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية68868.8عويضاتحمدانمحمدرشاد25011776الشيوخ الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية56456.4اسعيفانمحمدعليسعيفان25011777الشيوخ الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية82282.2الحساسنهعليعارفسمير25011778الشيوخ الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية79079العويضاتظاھرمحمدصادق25011780الشيوخ الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية79379.3وراسنهعيسىمحمدعادل25011781الشيوخ الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية59059وراسنهمحمديوسفعادل25011782الشيوخ الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية64464.4حاليقهعبد الفتاحمحمدعاصم25011783الشيوخ الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية72572.5شيوخيمحمدعاطفعامر25011784الشيوخ الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية64664.6حاليقةشحدةرجاعز الدين25011785الشيوخ الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية78978.9المشنيرزقاكرمعالء25011787الشيوخ الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية59559.5جراداتاسماعيلجوادعالء25011788الشيوخ الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية62962.9عويضاتزين الدينمحمدعالء25011789الشيوخ الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية66366.3عيايدهشحدهاحمدعيسى25011790الشيوخ الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية56556.5عيايدهعيسىشحدهعيسى25011791الشيوخ الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية82982.9احمد سالمحسينيعقوبقصي25011793الشيوخ الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية67867.8حاليقهعليحابسلؤي25011794الشيوخ الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية78578.5الحاليقهعبد هللافھميمجد25011795الشيوخ الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية72672.6عويضاتعيسىاسماعيلمحمد25011797الشيوخ الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية76076المشنيحامدبدرانمحمد25011798الشيوخ الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية76576.5عيايدهمحمودراسممحمد25011799الشيوخ الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية75475.4حاليقهمحمدرزقمحمد25011800الشيوخ الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية76476.4الفروخابراھيمعبد الكريممحمد25011802الشيوخ الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية68568.5حاليقهيوسفنبيلمحمد25011808الشيوخ الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية73773.7سالمهمحمدفوزيمحمود25011809الشيوخ الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية68468.4حاليقةحج حسنمحمدمحمود25011810الشيوخ الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية71471.4حساسنهمحمدفرسانمعاذ25011811الشيوخ الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية53053مشنيمحمداحمدمعتصم25011813الشيوخ الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية62562.5جرداتامينارفيفانمعتصم25011814الشيوخ الثانوية للبنينشمال الخليل



العلوم االنسانية89089الحاليقهابراھيمعبد الجبارمنتصر25011816الشيوخ الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية89289.2حاليقهاحمدمحمودمنتصر25011817الشيوخ الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية56556.5حاليقهشحدهعبد الحكيممھند25011818الشيوخ الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية73173.1حساسنهمحمدنعيممھند25011819الشيوخ الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية60560.5حساسنهنايفنبيلنايف25011822الشيوخ الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية61561.5جراداتامينغالبنشأت25011823الشيوخ الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية56156.1عيايدهعبد القادرناصرنظير25011824الشيوخ الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية56256.2عيايدهمطلقزكريايحيى25011825الشيوخ الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية74874.8مطورمحمودياسرمؤمن25011846اسماعيل الفروخ الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية60860.8فروخعيسىمحمدمحمود25011855اسماعيل الفروخ الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية53953.9فروخرشيدياسرمعتز25011859اسماعيل الفروخ الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية69669.6الجرداتمحمدجاسرحمزه25011881سعير الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية58858.8جراداتحسينعبدالقادرحمزه25011882سعير الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية65965.9جراداتمصطفىمحمودشادي25011892سعير الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية68468.4طروةمحمداكريمضياء25011894سعير الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية60960.9فروخعيسىعبدالفتاحعبيده25011899سعير الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية56556.5شاللدهعبد العزيزنوافعالء25011901سعير الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية60360.3الشاللدهعبدربهابراھيمفادي25011903سعير الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية63063شاللدهعبداحمدلؤي25011904سعير الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية74374.3مطورحسينشكريمجد25011906سعير الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية58758.7شاللدهعبدالعزيزسالممحمد25011914سعير الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية57657.6شاللدهعبدالحيعادلمحمد25011915سعير الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية58858.8جبرينشاكرعدنانمحمد25011916سعير الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية71271.2شاللدهعبدالعزيزمحاربمحمد25011918سعير الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية61161.1جرداتحامديعقوبمحمد25011920سعير الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية74374.3شاللدهمحمودعبدالھاديمھند25011926سعير الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية55055الجبارينمحمودمحمدھيثم25011931سعير الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية81881.8الشاللدهرمضانماجدوجدي25011934سعير الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية66666.6ابو خيراناحمدجميلاحمد25011937العروب الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية58458.4مقبلمحمدخالداحمد25011938العروب الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية62962.9علياناحمدخليلاحمد25011939العروب الثانوية للبنينشمال الخليل



العلوم االنسانية61761.7المغاربهامينمحمداحمد25011941العروب الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية64164.1ابو عفيفةعيسىمحمداحمد25011943العروب الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية56656.6الحجوجابراھيممحمداعبيد25011946العروب الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية59859.8الشھباتعبد ربةاكرمامير25011947العروب الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية66466.4قنديلعيسىبسامانس25011949العروب الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية60760.7جوابرهمحمودعبد الفتاحجواد25011951العروب الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية72272.2محفوظعبد الرحمنمحمدحسام25011952العروب الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية55555.5بالصيعبدالحافظياسينحمزة25011953العروب الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية68668.6بالصيعبد الحافظفايزعبد الحافظ25011955العروب الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية67667.6سرحانعبد الرحمنابراھيمعبد الرحمن25011956العروب الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية78678.6عجارمهخميسوائلعبد هللا25011957العروب الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية56856.8العويضاتعبد الفتاحمحمدعلي25011960العروب الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية73573.5بدويعبد القادراحمدعنان25011965العروب الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية78578.5عويضاتعيسىمحمدعيسى25011966العروب الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية59259.2عويضاتمحمودخالدغسان25011967العروب الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية51851.8ابو داودمحمودابراھيمفادي25011968العروب الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية63263.2وراسنةمحمودكمالفادي25011969العروب الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية58658.6الخطيبمحمدھشامفراس25011970العروب الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية57657.6العجوريشعبانيوسفمؤيد25011972العروب الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية63863.8اوالد عيسىرشديجميلمحمد  عزيز25011973العروب الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية65665.6ايوبعبدالفتاحابراھيممحمد25011974العروب الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية74974.9سباتينسليماناحمدمحمد25011975العروب الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية74874.8ابو ريهعباساحمدمحمد25011976العروب الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية65265.2جوابرةعبد الرحمناحمدمحمد25011977العروب الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية61061اغنيممحمداحمدمحمد25011978العروب الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية63763.7عمرينمحمداحمدمحمد25011979العروب الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية54854.8عسعيسسعيدعدنانمحمد25011982العروب الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية69369.3ابو شراراحمدعمادمحمد25011983العروب الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية61061الجنديسالمةناصرمحمد25011984العروب الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية60660.6عويضاتسالمكمالمحمود25011987العروب الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية55055سمارهابراھيماحمدمراد25011989العروب الثانوية للبنينشمال الخليل



العلوم االنسانية60160.1بناتاحمدعبد هللامعاذ25011990العروب الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية81181.1ابو سلعبد الرزاقمحمدمعتصم25011991العروب الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية58258.2جوابرةعليابراھيممنذر25011993العروب الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية59159.1ابو وردهرجبمنيرنادر25011994العروب الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية67967.9غروزمحموداسحقوسام25011997العروب الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية56256.2جوابرهاسماعيليوسفوسيم25011999العروب الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية68668.6شطراتاحمدعلييوسف25012000العروب الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية60860.8عوضمحمودسعيدابراھيم25012001بيت امر الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية66166.1صبارنهيونسمحمدابراھيم25012003بيت امر الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية66666.6عادياحمدمحمودابراھيم25012004بيت امر الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية57057ابوعياشبشيرازريقاحمد25012006بيت امر الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية70870.8وھدينحمادسميراحمد25012008بيت امر الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية61561.5الصبارنهعبدالفتاحشحدهامجد25012013بيت امر الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية56156.1اخليلعليسميرامير25012014بيت امر الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية66766.7علقمعبدالحميدفؤادامير25012015بيت امر الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية61361.3اخليلمصطفىسعودانس25012017بيت امر الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية59259.2جوابرهخضرمحمدانس25012018بيت امر الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية58158.1وھادينعبدهللافھداوس25012019بيت امر الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية62762.7ابوديةعليعبدالكريمايوب25012022بيت امر الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية57557.5بريغيثمحمدخالدتيسير25012025بيت امر الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية71771.7ابوعياشزيدانمحمدجالل25012026بيت امر الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية73173.1عالمهحمدخليلجھاد25012027بيت امر الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية62062اخليلخليلاحمدحمزة25012029بيت امر الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية75875.8نصرخليليوسفخليل25012032بيت امر الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية58058عوضجمالبدرذياب25012033بيت امر الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية50950.9صبارنهخالدابراھيمرأفت25012034بيت امر الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية52552.5ابوعياشحسنمحمدربيع25012036بيت امر الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية73973.9عاديمحمدانورسفيان25012038بيت امر الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية59959.9ابوديةاحمدفوزيسفيان25012039بيت امر الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية82182.1عاديحسنمحمدسمير25012040بيت امر الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية59959.9شوبكيمحمدمحمودصھيب25012042بيت امر الثانوية للبنينشمال الخليل



العلوم االنسانية64364.3مسيفجمالخالدضرغام25012043بيت امر الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية54854.8اخليلعايدمحمدعايد25012044بيت امر الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية60160.1عالمهعبدالحميدناصرعبدالحميد25012046بيت امر الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية63063ابوعياشمحمدابراھيمعالء25012048بيت امر الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية70570.5انجوممحمداحمدعالء25012049بيت امر الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية73073عوضحسينمحمدكريم25012051بيت امر الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية65665.6ابوماريهسعديمحمدمؤمن25012053بيت امر الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية58758.7صبارنهخالدمحمدمأمون25012055بيت امر الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية52452.4عمارمحمدابراھيممحمد25012056بيت امر الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية84684.6زعاقيقجبرأكرممحمد25012058بيت امر الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية58258.2اخليلاحمدعبدالحميدمحمد25012061بيت امر الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية57357.3عاديمصطفىعزاتمحمد25012063بيت امر الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية70770.7الصليبيجبريلعمرمحمد25012064بيت امر الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية84184.1ابوعياشموسىفخريمحمد25012065بيت امر الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية70970.9عالميعلييوسفمحمد25012070بيت امر الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية53153.1ابوعياشعيسىعليمحمود25012071بيت امر الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية62662.6عوضصبريخالدمعتز25012077بيت امر الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية55555.5زعاقيقبدريوسفمعتز25012078بيت امر الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية69069دحنونمحمودفھدمھدي25012083بيت امر الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية68968.9زعاقيقعيسىرياضميالد25012085بيت امر الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية55655.6ابوعياشاسماعيلاحمدنسيم25012086بيت امر الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية57257.2ابوعياشخليلصابرورد25012088بيت امر الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية59059عالمييونساحمديوسف25012091بيت امر الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية71871.8عوضمحمدربحييوسف25012092بيت امر الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية59959.9صبارنهحسنسامييوسف25012093بيت امر الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية67767.7القاضينصرجعفرابراھيم25012096صوريف الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية54854.8حميداتمحمديوسفابي25012098صوريف الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية82682.6حميداتاحمدخالداحمد25012099صوريف الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية85885.8قاضيمحمدفيصلاحمد25012102صوريف الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية61361.3القاضياسحقمحمداحمد25012103صوريف الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية79579.5ربعيعيسىمحمداحمد25012104صوريف الثانوية للبنينشمال الخليل



العلوم االنسانية65765.7مشاعلهاحمدمحموداحمد25012105صوريف الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية68468.4ھذالينمحمدمحموداحمد25012106صوريف الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية77777.7مشاعلهاحمدموسىاحمد25012107صوريف الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية62462.4برادعيهموسىمصطفىاسامه25012112صوريف الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية74674.6الحيحابراھيمحسيناسحق25012113صوريف الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية64764.7حميداتمحمدعلياشرف25012116صوريف الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية68768.7برادعيهعليمحمدايمن25012118صوريف الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية80180.1ورادمحمدابراھيمآدم25012119صوريف الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية83283.2ابوصالحبدراسماعيلبدر25012120صوريف الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية74774.7حميداتمحمودخالدبالل25012121صوريف الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية60160.1ابوفارهمحمدعاطفبھجت25012123صوريف الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية68368.3الطوسمحمودنضالتامر25012124صوريف الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية63063برادعيهابراھيممنيرجھاد25012125صوريف الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية65965.9غنيماتعبدهللاوليدحسن25012127صوريف الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية57057برادعيهمحمديوسفحسن25012128صوريف الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية53753.7ابولوحهاسماعيلحسنخالد25012132صوريف الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية67767.7حميداتسليمانمحمدسليمان25012141صوريف الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية56256.2ابوصبحيهاحمدمحمدصھيب25012145صوريف الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية68668.6ابوريشاحمدعليعبد الرحمن25012149صوريف الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية57057الحيحعبدالرحمنعليعبدالرحمن25012150صوريف الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية67967.9ابوفارهاحمدخليلعبدهللا25012152صوريف الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية51751.7حميداتاحمدغالبعبدهللا25012154صوريف الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية72072حمداناحمدمحمدعبدهللا25012155صوريف الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية54254.2قاضيمحمدمنذرعدي25012158صوريف الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية64364.3مشاعلهذيباحمدعرفات25012160صوريف الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية60260.2حيحعبدالغفاراحمدعز الدين25012161صوريف الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية71071غنايممحمدعزاتعلي25012165صوريف الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية74974.9البرادعيةعليمحمودعلي25012168صوريف الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية53253.2توايھةمصطفىمحمدعمر25012171صوريف الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية79479.4انعيمسليمانحجازيعنان25012173صوريف الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية64064ھوراحمدمازنفراس25012177صوريف الثانوية للبنينشمال الخليل



العلوم االنسانية58958.9ابوفارهبدروحيدفضل25012178صوريف الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية73073غنيماتمحمديوسفمامون25012184صوريف الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية70070ابوصالححسنعليمحمد25012195صوريف الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية66966.9نوفلحسنعليمحمد25012196صوريف الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية78778.7الھورموسىمحمودمحمد25012198صوريف الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية64664.6ابوفارهاحمدناجيمحمد25012200صوريف الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية60160.1ھورطهاحمدمحمود25012207صوريف الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية68068ھورمحمودعليمحمود25012210صوريف الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية60060الحميداتاحمدنبيلمحمود25012211صوريف الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية65765.7ابوصالحاحمدماھرمروان25012213صوريف الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية53253.2برادعيهاحمدصالحمصعب25012216صوريف الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية62562.5حيحاحمدسميحمعتصم25012218صوريف الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية67267.2غنيماتمحمدنايفمنيب25012219صوريف الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية66066الغنيماتناجيمحمودناجي25012221صوريف الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية67167.1قاضيمحمدزھيرنادي25012222صوريف الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية52952.9عابدسليمسامينسيم25012224صوريف الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية72972.9حمدانمحمدحمدانھاني25012227صوريف الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية84984.9الحميداتاحمدزياديوسف25012230صوريف الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية64764.7الغنيماتامينمحمديوسف25012231صوريف الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية78478.4برادعيهمحمدمحموديوسف25012232صوريف الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية86686.6الغنيماتعيسىمحمديونس25012233صوريف الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية76976.9شنكمحمودعبدالرحمنابراھيم25012236خاراس الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية73673.6سياعرهاحمدمحمداحمد25012240خاراس الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية59059حروبمحمودسامياغريب25012242خاراس الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية61361.3سياعرهحسينحسنامجد25012244خاراس الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية59959.9عطواناحمدعليحسين25012248خاراس الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية76876.8الحاج ابراھيماسماعيلعبدهللاخالد25012249خاراس الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية76276.2حروبمحمديوسفخالد25012250خاراس الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية64164.1سياعرهمصطفىمحمدرامي25012252خاراس الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية54654.6قديماتعطايوسفسفيان25012253خاراس الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية54754.7الحالحلهعبدالحليمطارقصالح25012255خاراس الثانوية للبنينشمال الخليل



العلوم االنسانية60860.8قديماتصبحاحمدضياء25012256خاراس الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية63463.4سياعرهعبدالعزيزاسماعيلعبدالعزيز25012259خاراس الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية52952.9عطاونهابراھيمخليلعبدالعزيز25012260خاراس الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية57257.2حروبمحمودنايفعدي25012261خاراس الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية63463.4حجاجابراھيمعليعالءالدين25012263خاراس الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية76876.8عطوانمحمودراتبمحمد25012279خاراس الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية61861.8سياعرهيونسراتبمحمد25012280خاراس الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية75975.9الحج ابراھيماسماعيلروحيمحمد25012282خاراس الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية71971.9ابوالجرايشمرشدموسىمحمد25012285خاراس الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية57357.3كفافيسميحرياضمحمود25012288خاراس الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية59159.1القديماتحسنعفيفمحمود25012290خاراس الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية77077قديماتمحموديوسفمحمود25012293خاراس الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية65965.9سياعرهمحمدبساممراد25012294خاراس الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية68568.5الحروبابراھيمجمالمصطفى25012295خاراس الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية80080سياعرهعبدهللاخضريوسف25012297خاراس الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية68068حالحلهابراھيمفائقيوسف25012299خاراس الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية53553.5شروفاحمداكرماحمد25012302نوبا الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية58658.6طرمانمحمودجميلاحمد25012303نوبا الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية81181.1الشروفاحمدحسناحمد25012304نوبا الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية57757.7سماحينحسنابراھيمانس25012305نوبا الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية64964.9شروفعبدالرحمنمحمدايھاب25012306نوبا الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية75275.2الحروبمحمدعبدالناصرجمال25012307نوبا الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية67267.2الجزارجميلرياضجميل25012308نوبا الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية62962.9شروفاحمدمحمودحمزة25012309نوبا الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية69069دبابسهعبدالحميدعاطفرائد25012311نوبا الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية73673.6حروباحمدخليلزكريا25012312نوبا الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية74374.3شروفعبدالرحمناسعدسامر25012313نوبا الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية74574.5دبابسهاحمدنادرسلمان25012314نوبا الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية59059الصقورمحمدفتحيصقر25012316نوبا الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية63063شروفعبدالعزيزكمالصھيب25012317نوبا الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية65765.7دبابسهمحمودحسامطارق25012318نوبا الثانوية للبنينشمال الخليل



العلوم االنسانية86786.7ابوعامودمحمداسماعيلعادل25012319نوبا الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية62362.3حالحلهاسحقابراھيمعبدهللا25012320نوبا الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية66366.3دبابسهمحمدلطفيعثمان25012321نوبا الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية54954.9دبابسهمصطفىمحمدعدنان25012322نوبا الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية65565.5حروباحمدامينعمرو25012325نوبا الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية59159.1سماحينمحمدھاشمعيسى25012327نوبا الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية69769.7دبابسهاسماعيلاحمدمحمد25012328نوبا الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية71271.2جوابرهموسىاسماعيلمحمد25012329نوبا الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية67367.3الشروفمحمودجمالمحمد25012331نوبا الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية73173.1دبابسهمحمدحسنمحمد25012333نوبا الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية67867.8دبابسهعبدالحميدعارفمحمد25012334نوبا الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية68868.8شروفعيسىعاطفمحمد25012335نوبا الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية56556.5قديماتاحمديعقوبمحمود25012338نوبا الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية84784.7دبابسهمصطفىيوسفمصطفى25012340نوبا الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية59059دبابسهھاشممحمدمصعب25012341نوبا الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية71771.7ابوعامودمحمدماھرنشأت25012343نوبا الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية73173.1سماحينمحمدموسىوجدي25012344نوبا الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية77377.3عمرومحمدعمرانياسر25012345نوبا الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية52952.9محمداحمدباسلابراھيم25012347بيت اوال الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية63563.5صباحمحمدعليحسن25012357بيت اوال الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية79679.6العملهمصطفىحسنرائد25012362بيت اوال الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية64264.2نمرمحمودجھادركان25012364بيت اوال الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية58058العملهمحمدصادقزكريا25012365بيت اوال الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية66366.3عدمموسىجميلزيد25012366بيت اوال الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية58358.3عدممحمودخالدصالح25012371بيت اوال الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية53353.3سراحينحسنعبد هللاصايل25012372بيت اوال الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية52652.6السراحينعبد القادركمالعبد القادر25012376بيت اوال الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية57357.3يونسحسنابراھيمعبد هللا25012377بيت اوال الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية55155.1عقلعثمانوجيهعثمان25012383بيت اوال الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية57957.9سلميخليلمحمودعزالدين25012386بيت اوال الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية57257.2زوايدهخليلابراھيمعمر25012388بيت اوال الثانوية للبنينشمال الخليل



العلوم االنسانية56556.5عملهعيسىاحمدعيسى25012390بيت اوال الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية93293.2ابو عريشعبد هللامحمودمالك25012394بيت اوال الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية82391.4العدمعبد الھاديبديعمحمد25012396بيت اوال الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية64464.4العدمسليمانشريفمحمد25012399بيت اوال الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية57357.3دارنمرعبدهللاعبد الناصرمحمد25012402بيت اوال الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية51551.5عملهاحمدعبدالھاديمحمد25012403بيت اوال الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية78378.3عملهعيسىنعمانمحمد25012407بيت اوال الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية56256.2فوارعهخليلجمالمراد25012413بيت اوال الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية72172.1ابو سموراسماعيلزيادمصعب25012414بيت اوال الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية74574.5عملهاحمديوسفمصعب25012415بيت اوال الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية77677.6العدمابراھيمعادلمعاذ25012416بيت اوال الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية68868.8نمرمحمودياسرمعتز25012417بيت اوال الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية82182.1عدمصالححلميمفيد25012419بيت اوال الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية80180.1عدمصالحصالحنائل25012422بيت اوال الثانوية للبنينشمال الخليل
العلوم االنسانية86786.7عمارينعلياسحقاخالص25012502حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية63863.8قرجهاحمدمحموداخالص25012503حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية86986.9عجارمهحسنمحموداخالص25012504حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية66866.8السعدهيوسفناصراخالص25012505حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية92192.1ملحممحمداسماعيلاريج25012508حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية77677.6سعدهمحمدحسيناريج25012509حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية62862.8مشعلعبدالھاديصبحياسراء25012510حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية70670.6الواويفؤادفتحياسالم25012513حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية68468.4قشقيشاحمدمحمداسالم25012514حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية90590.5العنانيحسنحربياسماء25012516حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية92592.5ابوھنيةمحمدابراھيماسيل25012517حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية65165.1مغثهجميلباللاالء25012522حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية79779.7حنيحنمحمودباللاالء25012523حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية78478.4ابوديهحسنعادلالھام25012524حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية65865.8زماعرةحسينميھلاميمة25012526حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية74274.2ابوعصبهشاكرخالدانھار25012528حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية79779.7سعدهعليباللايات25012532حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل



العلوم االنسانية72372.3كراجهحسينناديايات25012536حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية54954.9كرجهنعيمايمنايمان25012538حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية75275.2بربراويمحمدعزميايمان25012539حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية76876.8سعدهمحمدعطيةايمان25012540حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية71871.8اسبيتانيوسفمحمدايمان25012541حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية75375.3جلقاحمدسعديايناس25012542حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية56256.2قشقيشمحمدعمرايه25012544حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية85885.8بربراوياحمدموسىبتول25012545حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية83983.9عنانيحسنكمال الدينبراءه25012546حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية75275.2قراجهحسينمحمودبيان25012548حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية65665.6رباححسينمحمدبيسان25012550حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية82382.3قرجهمحمداحمدتانيا25012551حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية91491.4سالممحمداحمدثناء25012552حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية59859.8القراجاتمحمداحمدجميله25012554حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية54554.5كرجهمحمدتيسيرحنين25012556حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية58458.4نوفلمحمدرائدحنين25012557حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية57357.3عقلخليلربحيحنين25012558حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية64864.8سعدياحمدماجدحنين25012559حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية65965.9قشقيشمحمدجواددعاء25012564حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية66566.5منصورخليلمجديدعاء25012565حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية67467.4خميسحامدنجيبدعاء25012566حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية74374.3زماعرهمحمدھانيدعاء25012567حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية85385.3ابوعصبهمحمدعليديما25012572حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية81281.2العنانيابراھيمحازمدينا25012573حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية89889.8جنازرهمحمدخالددينا25012574حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية58858.8كرجهعبدالمھديخليلدينا25012575حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية89089ابودنھشعبدالمطلبعبدالكريمربا25012578حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية92692.6التميميعمرعمرانرزان25012581حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية56856.8زماعرةمحمودنبيلرزان25012582حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية79579.5سعدهاسحقزيادرشا25012583حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية56556.5توايھهمحمدخالدرضا25012585حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل



العلوم االنسانية68368.3السعدهاسماعيلرفيقرغده25012586حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية64064سعدهعبدالرحمنمحمدرغده25012587حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية97697.6مرعبسعيداحمدرنا25012588حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية63663.6قرجهحمدمحمدرنا25012589حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية82982.9حنيحناحمدنوررناد25012591حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية63863.8اطرشعليناصرروال25012595حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية65965.9شاھينجميلعامرريم25012596حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية67667.6دودهمحمدعيسىريم25012597حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية67767.7عقلعطااحمدزينب25012598حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية74474.4قرجهمحمودمحمدساجده25012600حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية59959.9الدودهحسينصالحساره25012602حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية54854.8اطرشعبدالرحمنابراھيمسجود25012603حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية63263.2زماعرةمحمدعزميسجود25012604حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية65965.9بربراوياحمدرزقسحر25012606حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية63263.2ابورميشانعبدالمھديمحمودسحر25012607حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية70570.5رباححسينماھرسالم25012608حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية60360.3الكرجهمحمدمحمدنصرسناء25012609حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية56756.7زماعرةعبدالحميدمحمدسوزان25012611حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية82782.7زماعرهمحمدعصامشذا25012616حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية57857.8سعدهرفاعيزيادشروق25012619حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية57257.2مرعبعليشحدهشروق25012620حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية65765.7دودهمحمدخالدصابرين25012622حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية70870.8السعدهمحمودساكتصابرين25012623حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية63563.5كرجهمصطفىعبدالحافظصابرين25012624حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية67367.3كرجةعبدالمھديمحمدصابرين25012625حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية93693.6برقانبدويرشيدصبريه25012628حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية72872.8اسبيتانعبدالرحمنمحمدصبريه25012629حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية78678.6عوضعبدالكريماحمدصفا25012630حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية65865.8حنيحنمحمودمحمدصفاء25012632حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية77877.8زماعرهھاشمھانيضحى25012638حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية60560.5بربراويمحمدفوازعبيده25012639حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل



العلوم االنسانية66466.4حنيحناحمدحسنعبير25012640حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية89189.1مشعلمحمدعبدالمجيدعال25012641حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية81181.1ملحمعبدالقادريوسفغدير25012643حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية59359.3دحيدلعبدالمھديمحمدفاتن25012644حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية60860.8ابوزلطهعطايوسففاتن25012645حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية77377.3قرجهموسىايمنفاديه25012646حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية93693.6القشقيشعبدالھاديمحمدفاطمة25012648حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية61661.6سعدهمحمداحمدفداء25012650حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية62962.9بربراوياحمدخالدلبنى25012652حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية57657.6جنازرهعبدالرزاقوائللوزان25012653حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية61961.9جنازرهذيبعبدهللاليالي25012654حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية88488.4دودهيوسفرائدليما25012655حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية70270.2حنيحنجميلخالدلينا25012656حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية77677.6يونساحمدمحمودلينا25012657حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية67067ابوريانعليخضرمدلين25012659حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية59659.6قرجهحمدوليدمدلين25012660حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية64664.6ابوريانموسىجھادمرام25012663حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية59559.5ابويوسفمحمدابراھيممروه25012665حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية81981.9الدودهاسماعيلزيادمنار25012669حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية67767.7البربراويمحمدتيسيرمنوى25012671حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية62762.7ملحمعبدالقادرمصطفىمي25012673حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية57257.2ملحمملحميوسفمي25012674حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية86486.4ملحمشاكريوسفميساء25012677حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية56256.2ابوعصبةعليحمدينورا25012682حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية87887.8البومحمداحمدنيبال25012683حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية61261.2سعدهعليمحمدھبه25012685حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية70870.8وحشعبدالرحيممحمدھديل25012688حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية74274.2بربراوياحمدمحمودھيا25012692حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية77577.5زماعرهعبدالمعطيناجيوعد25012695حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية74374.3عيداحمدماھروالء25012698حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية60260.2شعباناحمدمحمدوالء25012699حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل



العلوم االنسانية69569.5حنيحنكايدمحمودوالء25012700حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية76776.7عبداللطيفمحموديونسوالء25012701حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية72172.1ابوعصبهاحمداكرمياسمين25012702حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية69469.4الشباكمحمدخضرياسمين25012703حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية50750.7كرجهعبدالرحيمزيادياسمين25012704حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية77577.5طرايرهسليماناحمداحالم25012706بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية65965.9مناصرهمحمدابراھيماخالص25012708بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية75275.2العدوريونسحسناخالص25012709بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية64364.3مناصرهمحمداحمداسراء25012711بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية81681.6حراحشهسعيدماجداسراء25012712بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية58558.5طرايرهعبدالمھديعلياسماء25012714بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية74674.6خضوريوسففايزاسماء25012715بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية58158.1حميداتمحمودمحمداسماء25012716بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية62662.6ارميالتمحمدھشاماليمامه25012719بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية58458.4مواسعلياحمداميرة25012723بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية62562.5حجوجمحمدفايزانوار25012728بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية55755.7خضورخليلابراھيمايمان25012730بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية52752.7حمدانابراھيمعدنانايمان25012732بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية64064عبدوحامدحسامبدريه25012734بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية59959.9زيداتعبدصباحبشرى25012736بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية54454.4زيداتاحمدنافذبشرى25012737بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية72072زيداتمحموداسماعيلبيان25012739بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية86386.3ادعيسخليلمحمدبيان25012740بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية55355.3موسىسليمانعبدالكريمبيسان25012743بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية84284.2زيداتمحمدعليجمانة25012746بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية62362.3قاسممحمدعوض هللاحلوه25012749بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية61261.2فحيليحسينمحمدحليمة25012750بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية50750.7فحيليخليلوليدحليمه25012751بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية70670.6زيداتموسىنواشحميدة25012752بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية55755.7حراحشةسعيدموسىحنان25012754بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية83883.8عبدهللاحسينبسامحنين25012756بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل



العلوم االنسانية67567.5الزيداتعبدالرزاقجھادحنين25012757بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية81281.2زيداتسالمهصالححنين25012758بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية92592.5طرايرهمحمدرائدخديجه25012761بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية61761.7حراحشةحسينبسامدعاء25012762بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية58958.9اجديعموسىحامددعاء25012763بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية87387.3ادعيسقاسمحسندعاء25012764بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية61261.2الرازمعبدالجوادحسيندعاء25012765بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية79779.7الخضورمحمديوسفدعاء25012768بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية53953.9مناصرهاحمداكرمدنيا25012769بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية89889.8مناصرهمحمدسليمانرحمه25012771بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية69869.8حميداتعطاخضررغده25012772بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية59859.8الصوالحهعامرعبدالحكيمرنيم25012773بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية65465.4الزيداتمحمدعمادرھام25012774بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية75275.2مطيرةجمعةخليلروان25012777بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية57157.1مناصرةمحمودصالحروان25012778بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية66566.5زيداتعيسىنادرروان25012781بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية83483.4المناصرهمحمدشحدهزھره25012783بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية64164.1موسىمحمدمحمودزھور25012784بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية94394.3خضورخليلزيادزينب25012785بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية66166.1حميداتحسنداودساجده25012786بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية61161.1مناصرةموسىايوبسارة25012787بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية59259.2موسىمحمدعبدالفتاحسارة25012788بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية63563.5مناصرهمحمداكرمسجى25012791بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية77177.1حراحشةمحمدعليسجى25012792بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية62962.9خضورعليھشامسنابل25012799بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية62162.1ابوساكوتحسنممدوحشجون25012803بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية91991.9طرايرهمحموديوسفشروق25012804بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية71571.5الرازمعبدالجوادحسينشفاء25012805بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية82082خضوراحمدعليشيماء25012807بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية87887.8حجوجاسماعيلعبدااللهصابرين25012808بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية56756.7حجوجحسينعزيزصابرين25012809بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل



العلوم االنسانية75675.6حميداتعطيةابراھيمضحى25012811بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية73173.1طرايرةمحمدعيسىعائشة25012813بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية68568.5زيداتأحمدعيسىعبير25012815بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية77677.6صوالحهعامرعيسىعبير25012816بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية53653.6حميداتعطاعيسىعبير25012817بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية62662.6طرايرةجدوعشحدةعليا25012818بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية82482.4زيداتمحمداحمدغدير25012819بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية58258.2زيداتعليخالدفاتنة25012820بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية78178.1صوالحةاحمدجميلفاطمة25012821بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية73973.9صوالحهمحمدعطافاطمه25012825بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية90190.1المناصرهايوبموسىفاطمه25012826بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية53253.2جنديشحادهمحمدفداء25012827بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية77477.4مناصرهمحمودشحدهمادلين25012830بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية85885.8عمرومحمداحمدمجدولين25012831بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية52952.9مناصرهخليلخليلمدلين25012832بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية89789.7حميداتسالمعبدهللامرام25012836بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية64964.9حميداتمحمديوسفمروه25012838بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية66966.9الخضورحسينحسنمريم25012839بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية58458.4خضورمحمودعبدالعزيزمريم25012841بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية61061حميداتظاھرمحمدمريم25012843بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية71871.8عبدهللارمضانيوسفمريم25012845بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية58658.6الحميداتعليمحمدمياده25012850بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية75875.8زيداتمحمودمرعيميري25012851بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية58758.7زيداتعليعبدالناصرميس25012852بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية80280.2زيداتمرشدمحمودنداء25012854بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية56356.3مناصرهعيسىعبدهللانسرين25012855بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية57257.2حميداتموسىمحمدنسرين25012856بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية66666.6مناصرةداوودعمرھبة25012859بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية77177.1فحيليمحمدعادلھبه25012860بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية90590.5طرايرهعيسىخليلھديل25012862بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية62662.6مرعي زيداتموسىمحمدھديل25012864بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل



العلوم االنسانية62362.3زيداتمحمديوسفھنادي25012866بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية65065احمداسماعيلعليورود25012868بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية53153.1زيداتسليمانخالدوصال25012869بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية56356.3مناصرةمحمودوليدوالء25012871بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية60160.1صوالحهمصطفىخالدياسمين25012873بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية85885.8حاليقهزيتونمحمدابرار25012875دالل المغربي الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية82582.5مشانهصالحزايداحالم25012876دالل المغربي الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية89789.7عيايدهمحمودراسماخالص25012877دالل المغربي الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية63563.5حاليقهموسىمحمداخالص25012878دالل المغربي الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية57057الحاليقهموسىخالدازھار25012880دالل المغربي الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية69269.2عويضاتموسىمحمدازھار25012881دالل المغربي الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية62662.6زيداتاحمدخليلاسراء25012882دالل المغربي الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية82382.3حاليقهزيتونمرھجاسراء25012883دالل المغربي الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية70870.8مشنيعبد الرحيممحموداسرار25012884دالل المغربي الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية65965.9حاليقهالحج حسناحمداسماء25012885دالل المغربي الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية74274.2عليمحمدفايزاسيل25012887دالل المغربي الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية74674.6حساسنهمحمودمحمداسيل25012888دالل المغربي الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية75275.2حاليقهحامدكمالاغصان25012889دالل المغربي الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية56456.4عويضاتابراھيممحمداالء25012890دالل المغربي الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية68768.7حاليقهناديمحمداالء25012891دالل المغربي الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية64664.6الحاليقهجبارهزياداماني25012892دالل المغربي الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية54354.3حاليقهاسماعيلبدريانھار25012895دالل المغربي الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية70770.7حاليقهشحدهمحمدايات25012899دالل المغربي الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية79779.7ابو شنبراشدمحمدايصال25012900دالل المغربي الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية69869.8حاليقهاجبارهنورايناس25012904دالل المغربي الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية83583.5عيايدهمحمداسماعيلبيان25012905دالل المغربي الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية69369.3عويضاتصابرمحمدبيسان25012906دالل المغربي الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية81481.4اللھاليهعريفعمادجھينه25012908دالل المغربي الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية89389.3حاليقهعبد الفتاحناصرحنين25012912دالل المغربي الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية57857.8الوراسنهمحمدبسامخضره25012913دالل المغربي الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية80480.4الوراسنهاحمدعيسىخضره25012914دالل المغربي الثانوية للبناتشمال الخليل



العلوم االنسانية82382.3عوضمحمدعونيربا25012917دالل المغربي الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية65365.3عيايدهمحمداكرمرزان25012921دالل المغربي الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية84284.2حاليقهعبد الفتاحفتحيرزان25012922دالل المغربي الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية65765.7ابو روميهمحمدعاھدرشا25012923دالل المغربي الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية51551.5حاليقهمحمدعبد الرازقرشا25012924دالل المغربي الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية72772.7عيايدهعبد القادرمنذررواء25012926دالل المغربي الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية83183.1حاليقهزيتونباسمساجده25012932دالل المغربي الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية57057الحاليقهاحمدعارفساجده25012933دالل المغربي الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية56256.2حاليقهحسنانعامسجى25012935دالل المغربي الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية72872.8عيد حاليقهمحمدنعيمسالم25012936دالل المغربي الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية68968.9حاليقهخليلعفيفسلسبيل25012937دالل المغربي الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية65065مشنيبدرانمحمدسلسبيل25012938دالل المغربي الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية79379.3عرامينمحمودانورسماح25012939دالل المغربي الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية55655.6حاليقهمحمودرجبسماح25012940دالل المغربي الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية63363.3ابوعيدخليلربحيسماھر25012941دالل المغربي الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية74474.4عويضاتابراھيماحمدسنابل25012942دالل المغربي الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية54754.7عيايدهعبد الفتاحعدنانسوزان25012943دالل المغربي الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية78778.7حاليقهمصطفىاسماعيلسوسن25012944دالل المغربي الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية85285.2الوراسنهعبدموسىشاديه25012945دالل المغربي الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية62762.7مطورسالمعمادشمس25012947دالل المغربي الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية56856.8مشانهصالحمحمدشيرين25012948دالل المغربي الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية58958.9عيايدهحامدنضالشيرين25012949دالل المغربي الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية91891.8حاليقهبدويناصرصفاء25012950دالل المغربي الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية60560.5حاليقهديابعبد العزيزعرين25012951دالل المغربي الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية78078عيايدهعبد القادرمحمدغيداء25012954دالل المغربي الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية53753.7عويضاتعبد الھاديمحمدفاطمه25012955دالل المغربي الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية94594.5الشيوخيناديمازنماريا25012956دالل المغربي الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية77977.9عيايدهعبد القادرابراھيممريم25012958دالل المغربي الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية71371.3حاليقهموسىفوزيمنار25012959دالل المغربي الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية73873.8حساسنهمحمدعبد الغفارمي25012960دالل المغربي الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية92492.4حاليقهخليلزكيناھد25012961دالل المغربي الثانوية للبناتشمال الخليل



العلوم االنسانية72172.1عيايدهمحمدفوزينسرين25012962دالل المغربي الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية80280.2عيايدهمحمدسميحنورا25012963دالل المغربي الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية67467.4الحاليقهحسنعبد المغنينوران25012964دالل المغربي الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية57857.8وراسنهمحمدجبرنيفين25012965دالل المغربي الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية78078حاليقهمحمدرزقھبه25012966دالل المغربي الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية54154.1وراسنهابراھيمعيسىھبه25012968دالل المغربي الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية57957.9العرامينعبد الحميدمحمدھبه25012969دالل المغربي الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية77477.4اسعيفانعبد الفتاحمحمدھديل25012971دالل المغربي الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية62362.3عيايدهمحمدرمزيھنادي25012973دالل المغربي الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية53653.6حاليقهموسىنعيمھنادي25012974دالل المغربي الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية90290.2عيايدهمحمدرزقھيا25012975دالل المغربي الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية53353.3عيايدهمحمدمحمودھيا25012976دالل المغربي الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية62162.1المشنيعليزھيرورده25012977دالل المغربي الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية80180.1حاليقهمصطفىابراھيموعد25012978دالل المغربي الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية62662.6حاليقهاحمدمحمودوعد25012980دالل المغربي الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية76476.4عيايدهحسينمحمدوفاء25012981دالل المغربي الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية61561.5عيايدهاحمديوسفوفاء25012982دالل المغربي الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية61961.9عيايدهمحمديوسفياسمين25012984دالل المغربي الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية56256.2جراداتسليمانمحمدنعيماريج25012985عمر بن عبدالعزيز الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية72272.2فروخسليمانحمداناسماء25012986عمر بن عبدالعزيز الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية65965.9الفروخعوضاشحادهانوار25012988عمر بن عبدالعزيز الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية80580.5المطورمحمدعمادانوار25012989عمر بن عبدالعزيز الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية78178.1جبارينمحمودحازمايمان25012991عمر بن عبدالعزيز الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية54454.4الجبارينمحمدعيسىايناس25012994عمر بن عبدالعزيز الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية74074سكافيمحمدفالحبسمة25012995عمر بن عبدالعزيز الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية61561.5الفروخابراھيمخالدبيان25012996عمر بن عبدالعزيز الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية59459.4جرداتمحمدحمدانرھام25013000عمر بن عبدالعزيز الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية67267.2مطورعبدوليدسامية25013003عمر بن عبدالعزيز الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية54454.4فروخسليمانفرحانسحر25013004عمر بن عبدالعزيز الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية62762.7الفروخمزعلجمعةسالم25013005عمر بن عبدالعزيز الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية53753.7عيدةابراھيمحجازيشيرين25013007عمر بن عبدالعزيز الثانوية للبناتشمال الخليل



العلوم االنسانية64864.8عرمينعبدالحميدزكيضحى25013008عمر بن عبدالعزيز الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية79879.8فروخمحمدابراھيمعبير25013009عمر بن عبدالعزيز الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية54954.9جبارينمحمدياسرمنتھى25013013عمر بن عبدالعزيز الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية74174.1فروخحسناسحقنورا25013019عمر بن عبدالعزيز الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية58558.5جبراناحمدھارونھديل25013022عمر بن عبدالعزيز الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية85885.8الطروةدياببسامھيا25013024عمر بن عبدالعزيز الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية71871.8مطورياسرياسرورود25013025عمر بن عبدالعزيز الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية86386.3شاللدهعبدسعدياحالم25013028سعير الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية61761.7جرداتاحمدربحياخالص25013030سعير الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية53353.3شاللدهعبدالعزيزسليماناخالص25013031سعير الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية59759.7طروهعبدالمجيدزاھراشتياق25013035سعير الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية66266.2الفروخعبدالعزيززيداعتزاز25013036سعير الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية52452.4طروهفوزيزيادالھام25013039سعير الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية50550.5شاللدهعبدالفتاحغاليالھام25013040سعير الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية70770.7مشعلعليمحمدامال25013042سعير الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية56956.9شاللدهكاملخليلاماني25013044سعير الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية62762.7شاللدهخليلمحمداماني25013045سعير الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية64664.6الشاللدهموسىمحمدامنه25013047سعير الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية67667.6الجراداتعليمحمداميمه25013050سعير الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية54454.4كوازبهمحمدعبداناس25013051سعير الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية64764.7جرداتمحمدبھجتانغام25013052سعير الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية76676.6ثلجياعميرربحيبيان25013060سعير الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية82682.6واديعيسىمعينتھاني25013061سعير الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية67167.1شاللدهصالحعيسىجازيه25013062سعير الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية77677.6شاللدهاحمدمعروفجميله25013063سعير الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية55155.1شاللدهعابدسميرحمده25013064سعير الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية71471.4عرامينمحمدعايدحنان25013066سعير الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية53953.9كوازبهعايشمصطفىحنين25013068سعير الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية65765.7الشاللدهعبدالعزيزعليدالل25013070سعير الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية55255.2مطورعبدالھاديطالبرائده25013072سعير الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية63763.7جراداتعبدالحميدذيبرشا25013074سعير الثانوية للبناتشمال الخليل



العلوم االنسانية56456.4شاللدهخليلعمادرماح25013076سعير الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية86686.6شاللدهاقطيشيوسفرنا25013077سعير الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية57157.1الطروهعيسىاسميررناد25013078سعير الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية80780.7الكوازبهعبدالفتاحسميرروان25013080سعير الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية62362.3شاللدهرسميفھيمروان25013081سعير الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية65565.5الشاللدهعبدالفتاحعدنانروزان25013084سعير الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية82082الفروخعبدهللاھاشمزينب25013085سعير الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية53353.3مطورسليمانناجحسائده25013086سعير الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية83583.5جراداتاحمدرياضساميه25013087سعير الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية48453.8شاللدهخليلباسمسماح25013091سعير الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية70470.4الفروخاحمدعيسىسماح25013092سعير الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية51051شاللدهحمدجمعهسماھر25013093سعير الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية86586.5الطروهعبدهللاماھرسناء25013094سعير الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية67867.8طروهحسنمحمدسناء25013095سعير الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية67367.3الجراداتمحمدعبدالحكيمسوزان25013098سعير الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية60660.6شاللدهنعيمشاھرشروق25013099سعير الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية66166.1جرداتعبدالمطلبابراھيمشيرين25013102سعير الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية77477.4تيمرشيدعادلشيرين25013103سعير الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية80180.1الشاللدهفرحاتكمالشيرين25013104سعير الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية81581.5الجراداتمصطفىابراھيمصابرين25013105سعير الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية66566.5العرامينحمداناحمدصفاء25013106سعير الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية59459.4شاللدهخلفزيادصفاء25013107سعير الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية81781.7الطروهشاھينمحمدصفاء25013110سعير الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية90590.5مطورعبدهللامحمدصفاء25013111سعير الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية78378.3كوازبهخليلمحمودصفاء25013112سعير الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية63263.2الفروخمحمدساكتصمود25013113سعير الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية68368.3شاللدهمحمدابراھيمضحى25013114سعير الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية82882.8طروهيوسفربحيفتنه25013123سعير الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية70070شاللدهحسنياسرفداء25013124سعير الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية80680.6عبدالجوادخليلعيسىلمياء25013125سعير الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية62362.3الكوازبهعوده هللامحمدلمياء25013126سعير الثانوية للبناتشمال الخليل



العلوم االنسانية68168.1الفروخمحمدجعفرلينا25013127سعير الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية79679.6بشرابراھيمزيادمرام25013132سعير الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية79379.3جراداتاحمدانورمنار25013136سعير الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية84784.7عرامينمحمدھارونمنار25013138سعير الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية81081كوازبهعبدالكريمصالحمنال25013141سعير الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية71871.8فروخاسماعيلخليلمي25013142سعير الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية70270.2جرداتعبدالمطلبزايدمي25013143سعير الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية62162.1شاللدهمحمودرائدميساء25013144سعير الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية58558.5جراداتشحدهمحمدناريمان25013145سعير الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية52852.8جراداتعبدالھاديجمالنفين25013148سعير الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية74474.4الليه فروخحسنجمالنھايه25013149سعير الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية65265.2الشاللدهاحمدمفيدنيفين25013150سعير الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية88188.1الطروهاحمدخالدھبه25013151سعير الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية79679.6جراداتعبدهللاحمديھديل25013154سعير الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية59059الشاللدهجبرابراھيمھنادي25013155سعير الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية55355.3شاللدهحامدعبدوعد25013163سعير الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية74274.2الفروخعبدالقادرنمروفاء25013165سعير الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية70970.9الفروخحسنوليدوالء25013166سعير الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية83283.2البدوياحمدابراھيماخالص25013170العروب الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية76176.1الشريفعوضصبحياخالص25013171العروب الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية65865.8ايوبشحادةعيسىاخالص25013172العروب الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية72072الفراجينسلمانمحمداسراء25013174العروب الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية71571.5الھوراسماعيلمحمداسماء25013175العروب الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية79679.6بناتمحمدمحموداسماء25013176العروب الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية86986.9بدويحسنمحمودافنان25013177العروب الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية81781.7جوابرهاحمدبساماالء25013178العروب الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية84884.8ابوغازيمحمدعبدالقادراالء25013179العروب الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية74774.7عويضاتمحمودمحمداالء25013180العروب الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية68768.7ابوعريشمصطفىيوسفاالء25013181العروب الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية77477.4شدفانادياباحمدالھام25013182العروب الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية81981.9شعفوطمحمدابراھيماماني25013183العروب الثانوية للبناتشمال الخليل



العلوم االنسانية91491.4الجنازرهاحمدفتحيامجاد25013184العروب الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية84984.9مقبلبدويمحمدامل25013185العروب الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية69369.3محفوظعبدالرحمنناصرامل25013186العروب الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية85185.1الحجاجرةمحمدابراھيمانصار25013187العروب الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية86786.7ابونواهمحمداسحقاية25013188العروب الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية75775.7الحسنهمحمدعادلاية25013189العروب الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية94094خالدمحمدبيانايثار25013190العروب الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية86086الھورمصباحمحمدآفاق25013191العروب الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية84784.7بدوياحمدمحمودبسمه25013194العروب الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية67167.1الخمورعبدالغفاررشادبشرى25013195العروب الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية77277.2جوابرةعبدالرحمنعزميبشرى25013196العروب الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية83883.8شحادهمحمدفتحيبيسان25013197العروب الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية67667.6الوحيديعبدهللاسليمتسنيم25013198العروب الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية54354.3حمادعبدالھادياحمدحنان25013199العروب الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية64564.5حجاجرةمحمداحمدحنان25013200العروب الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية85285.2بناتاحمدعمادحنان25013201العروب الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية74874.8زيدانمحمودمحمدحنان25013203العروب الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية89789.7ابوطماعخالديوسفحنان25013204العروب الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية56056جوابرهعطاهللازين الدينحنين25013205العروب الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية67667.6غروزبدرعايدحنين25013206العروب الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية82482.4سمارةمحمودمحمدحنين25013207العروب الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية76076مزينحسينزيادخاتمة25013209العروب الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية68068المعيويمحمداحمددعاء25013210العروب الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية78878.8فراجينعبدالرحمنزكريادعاء25013211العروب الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية55555.5العداربهاحمدمحمددعاء25013212العروب الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية77577.5جوابرهراغبنعيمدعاء25013213العروب الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية51251.2خالدمحمدعنانرؤى25013214العروب الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية69869.8الخطيبمحمدنعيمروزان25013219العروب الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية80280.2عيدعمراسماعيلزينب25013220العروب الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية65865.8جوابرةعبدالفتاحعبدالعزيزساجدة25013222العروب الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية62162.1عيادمحمدعيسىسمية25013225العروب الثانوية للبناتشمال الخليل



العلوم االنسانية63863.8كرنزشعبانعونيسناء25013226العروب الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية70970.9البدويحسنعبدالناصرسندس25013227العروب الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية60060عودهخالدتيسيرسھا25013229العروب الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية64864.8ابوعريشمصطفىمحمدشروق25013230العروب الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية93493.4ماضيعبدالجابرعاطفشيراز25013231العروب الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية61061جوابرةمحمودخضرصابرين25013232العروب الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية76876.8ابوعريشمصطفىاحمدعبير25013233العروب الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية87087جوابرهعبدالكريممحمدغدير25013234العروب الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية67967.9الحليقاويخليلاسحقفاتن25013235العروب الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية84584.5ابو وردهرجبزھيرليلى25013237العروب الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية83883.8شالويمحمودمحمدلينا25013238العروب الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية61561.5ابوغازيمحمدخضرمريم25013241العروب الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية81781.7عويضاتطهعليميسون25013242العروب الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية57257.2وحيداتحسنمحمدميسون25013243العروب الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية81081ابوعياشعقابيوسفنجاح25013244العروب الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية81981.9القيقمحمدفضلنداء25013245العروب الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية72372.3الطيطيابراھيمفيصلنداء25013246العروب الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية80980.9محيسنيوسفتوفيقنرمين25013247العروب الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية80080قنديلعيسىتيسيرنھى25013248العروب الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية93893.8ابوسلعبدالرازقعبداللطيفنورا25013249العروب الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية55955.9جوابرةعبدالرحمنربحينيفين25013251العروب الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية54854.8ابونواهمحمديعقوبھبه25013253العروب الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية58558.5جوابرهاحمديوسفھبه25013254العروب الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية84284.2عدويمحمدانورھنادي25013255العروب الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية89289.2عيداحمدرياضھنادي25013256العروب الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية92992.9الھدميمحمودموفقھند25013257العروب الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية83383.3ابوخيرانابراھيمماجدھيا25013258العروب الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية93393.3حاليقةموسىمحمدھيفاء25013259العروب الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية86786.7ادعيسعبدهللافايزوئام25013260العروب الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية90090ابوخيراتعبدالرزاقاحمدوعد25013261العروب الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية88488.4مقبلعبدالرحمنخالدوعد25013263العروب الثانوية للبناتشمال الخليل



العلوم االنسانية84784.7غوانمةجمعهعبدالحميدوفاء25013265العروب الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية78878.8الحسنيهمحمداحمدوالء25013266العروب الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية81181.1ابوجودةاحمدأكرموالء25013267العروب الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية85985.9عويضاتمحمودحامديارا25013268العروب الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية80280.2الشريفاحمدجاسريسرى25013270العروب الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية69969.9ابريغيثحسينمحمداخالص25013273بيت امر الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية73173.1اخليلرضوانمنيراسراء25013274بيت امر الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية56256.2زعاقيقمحسناحمداسالم25013275بيت امر الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية61261.2العالميعودةاحمداالء25013278بيت امر الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية72872.8اخليلعليانابراھيمامل25013279بيت امر الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية59859.8عمارينعليديابانصاف25013280بيت امر الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية50950.9بحريونساحمدايه25013283بيت امر الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية74074شوبكيمحمـدعبدهللابيان25013286بيت امر الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية74874.8الفراجينعودةهللامحمدبيان25013287بيت امر الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية59559.5ابوعياشمحمودمحمدبيسان25013288بيت امر الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية78778.7عالميجميلابراھيمحنان25013290بيت امر الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية80280.2ابوعياشخضرعادلحنان25013291بيت امر الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية60660.6ابوعياشمحمدابراھيمحنين25013293بيت امر الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية70770.7عالميمحمديوسفحنين25013294بيت امر الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية59859.8ابوعياشصالحابراھيمدعاء25013300بيت امر الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية65365.3جبرانمحمدعرفاتديانا25013302بيت امر الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية70070عالمهباجسعليديانه25013303بيت امر الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية83683.6صليبيجمالزاھيرزان25013305بيت امر الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية61561.5مقبلابراھيممحمدرغد25013306بيت امر الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية69869.8علقمعيسىاحمدرنين25013307بيت امر الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية63063عوضحسينمحمدرنين25013308بيت امر الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية56056الصليبيكايدنافذرنين25013309بيت امر الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية57157.1الفراجينسالمهراجحروان25013310بيت امر الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية78178.1ابوماريهحسنمحمدروان25013312بيت امر الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية67367.3صليبيراتبمحمدروان25013313بيت امر الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية50650.6صليبيمحمدجابرروال25013314بيت امر الثانوية للبناتشمال الخليل



العلوم االنسانية65365.3جوابرهخضرجمالرويدة25013315بيت امر الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية69869.8عالميعودهمحمدساجدة25013317بيت امر الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية66666.6عماريناحمدعبدالعزيزسامية25013320بيت امر الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية75975.9ابوعياشمحمودمجديسجى25013321بيت امر الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية77977.9زعاقيقحسنموسىسوسن25013326بيت امر الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية57157.1صبارنهخليلفتحيسيرين25013327بيت امر الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية89089خليلاعليانصالحشذا25013328بيت امر الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية62862.8الزعقيقخليلمحمدشروق25013329بيت امر الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية82782.7صبارنهخليلمحمدصابرين25013330بيت امر الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية53653.6دودهحسنيوسفصفاء25013332بيت امر الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية57057الصليبيموسىمحمدعھود25013334بيت امر الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية54654.6ابوعياشمحمدرائدغدير25013335بيت امر الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية76676.6عاديخليلماھرغدير25013336بيت امر الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية64264.2بحراحمدنظيرغرام25013337بيت امر الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية79979.9عالمهعبدالحميدباسمفاطمة25013338بيت امر الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية78378.3قوقاسمحمودعبدالرحمنفلسطين25013339بيت امر الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية60660.6اخميسمحمودفيصلفله25013340بيت امر الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية77977.9صبارنهحسنطهمجد25013344بيت امر الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية65265.2عرارموسىفالحمجد25013345بيت امر الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية88888.8ابوديهزعلمحمدمريم25013349بيت امر الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية50450.4علقمنصرييوسفمفتية25013350بيت امر الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية69269.2طومارابراھيممفيدمالك25013352بيت امر الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية54254.2ابوماريهبدرخليلمنار25013353بيت امر الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية52552.5بحرمحمدخالدمنال25013354بيت امر الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية88888.8تعامرهعبدالفتاحمحمودمي25013358بيت امر الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية75775.7عوضحسنشحدةميس25013360بيت امر الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية57257.2عوضعبدالعزيزمحمدميعاد25013361بيت امر الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية93693.6عوضعيادمحمودنبيلة25013362بيت امر الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية62262.2الجوابرهحسنعادلنھله25013363بيت امر الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية84184.1ابوعياشمحمدزيدانھبه25013365بيت امر الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية79979.9بحرمحمدابراھيمھديل25013368بيت امر الثانوية للبناتشمال الخليل



العلوم االنسانية78278.2ابوعياشاحمدمحمدھديل25013369بيت امر الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية78978.9عاديعبدالھاديحسينھناء25013370بيت امر الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية81081الصبارنهحسيناحمدوردة25013372بيت امر الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية82682.6عالمهحمدبساموالء25013373بيت امر الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية67467.4ابوديهعليقاسمياسمين25013375بيت امر الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية90990.9ابوفارهعزاتزياداريج25013376صوريف الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية82682.6حيحشاكريوسفاسماء25013378صوريف الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية60760.7ابوفارهحسينبشيراصاله25013379صوريف الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية66066الحيحمحمدخليلاماره25013380صوريف الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية83583.5الحيحابراھيممحمدانوار25013381صوريف الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية79479.4حمدمحمودمحمدايمان25013383صوريف الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية77477.4عرعرعبدالعزيزعوضايناس25013384صوريف الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية70070احميداتمحمدشحادهبثينه25013385صوريف الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية69669.6الحيحاحمدوھيببثينه25013386صوريف الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية67567.5ابوخضيرمحمدابراھيمبراءه25013387صوريف الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية83783.7حيحمحمدمحمودبشرى25013388صوريف الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية83383.3حيحشاكرمحمدبيان25013389صوريف الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية80780.7حميداتعبدالمعطييوسفبيان25013390صوريف الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية70970.9ابوفارهعزاتحاتمجنات25013391صوريف الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية84984.9ابو فارهعبدالفتاحخالدحسنه25013392صوريف الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية78178.1برادعيهاحمدابراھيمحليمه25013393صوريف الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية87887.8برادعيهمحمودخالدحليمه25013394صوريف الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية82382.3برادعيهاحمدمحمودخديجه25013396صوريف الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية54154.1البرادعيهمحمدعليدعاء25013397صوريف الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية86886.8عابدابراھيمعمردعاء25013398صوريف الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية64764.7الحيحمحمداحمددالل25013399صوريف الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية71271.2حميداتمحمدابراھيمديما25013400صوريف الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية58058برادعيهفريداحمدديما25013401صوريف الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية59759.7عابدمحموداحمدرند25013403صوريف الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية84784.7الحيحعايشمحمدروان25013405صوريف الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية70370.3ابوصالحمحمدخليلريمان25013406صوريف الثانوية للبناتشمال الخليل



العلوم االنسانية79179.1ابوفارهعزاتعليريمان25013407صوريف الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية73873.8ابوفارهخليلمحمدسجود25013408صوريف الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية71171.1حيحعبدالقادرعادلسجى25013409صوريف الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية63763.7حميداتاحمدخالدسماح25013412صوريف الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية61661.6عابدشاكرسميرسماح25013413صوريف الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية50550.5ابوريشحسنھشميسماح25013414صوريف الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية84484.4حميداتمحمدماجدسناء25013415صوريف الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية65865.8حيحاحمدمحمدشذى25013417صوريف الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية81881.8عدوانعبدالعزيزمحمودشيماء25013420صوريف الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية51351.3احدوشعبدالفتاحطلبصابرين25013421صوريف الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية51651.6حميداتعبدالعزيزمحمدضحى25013422صوريف الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية83383.3ابوفارهعزاتعبدالعزيزعزيزه25013423صوريف الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية81481.4ابوفارهمحمدسميحعيده25013424صوريف الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية72272.2حيحاحمدحسينفاطمه25013425صوريف الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية61161.1غنيمعبداللطيفصالحمجد25013427صوريف الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية83083القاضيمحمديوسفمروه25013428صوريف الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية77777.7حدوشحسنابراھيممريم25013429صوريف الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية57157.1ابوفارهاحمدابراھيممنار25013430صوريف الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية70170.1احدوشمحمدخالدمنار25013431صوريف الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية86086حيحاحمدمحمدمنى25013432صوريف الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية59959.9برادعيهاحمدواصفمنى25013433صوريف الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية83683.6البرادعيهسلمانسعديمي25013434صوريف الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية64564.5برادعيةمحمدابراھيمنادية25013435صوريف الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية70970.9احدوشمحمدعزمينبال25013436صوريف الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية89189.1حميداتمحمديوسفنسرين25013437صوريف الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية73473.4عابداحمدمحمدنوال25013438صوريف الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية57057حيحعليمحمودھبه25013440صوريف الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية89089برادعيهابراھيمواجدھدى25013441صوريف الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية81981.9عابدعليابراھيمھديل25013442صوريف الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية56756.7برادعيهمحمدابراھيمھديل25013443صوريف الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية89689.6ابوصالحاحمدقاسمھديل25013444صوريف الثانوية للبناتشمال الخليل



العلوم االنسانية60860.8ابوفارهعبدالقادريوسفھند25013445صوريف الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية69769.7جبرانمحمودرائفابتھال25013446الفاروق الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية62962.9حميداتاحمدزيادازھار25013447الفاروق الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية54254.2ابوفارةعطاحسيناسماء25013448الفاروق الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية87687.6غنيماتناجياحمدامل25013449الفاروق الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية75875.8ابولوحةموسىاحمدامنة25013450الفاروق الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية77877.8عدوانعزاتعمادايات25013453الفاروق الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية84284.2ھورمصطفىيوسفايناس25013454الفاروق الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية71671.6حمداناحمدحاتمبراءة25013456الفاروق الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية82682.6غنيماتمحمدمحمودبسمة25013457الفاروق الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية55655.6غنيماتمحمودعادلجواھر25013459الفاروق الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية81481.4ابوفارةعطاعبدالرحمنحنان25013460الفاروق الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية71071غنيماتابراھيميحيىحيات25013461الفاروق الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية56656.6عرعرحسنفيصلدانيا25013462الفاروق الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية68668.6طوسعليانسميحدالل25013463الفاروق الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية95595.5قاضييوسفاحمدديمه25013464الفاروق الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية89089طوسعليانمحمودربى25013465الفاروق الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية75375.3ھورعبدالھادياحمدرحاب25013466الفاروق الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية66466.4غنيماتمحمدخالدرشا25013467الفاروق الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية65465.4ھوراحمدمازنرنده25013468الفاروق الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية75675.6مشاعلةمصطفىعزاتروان25013469الفاروق الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية67067فرجينعليسليمانسحر25013472الفاروق الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية74174.1احدوشاحمديوسفسناء25013475الفاروق الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية75475.4ابوفارةعبدالقادرشريفشامة25013476الفاروق الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية76676.6اغنيماتعيسىابراھيمشروق25013478الفاروق الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية78878.8غنيماتمصطفىعليشروق25013479الفاروق الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية86186.1الھورطهيوسفشفا25013481الفاروق الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية87087عرعرعبدالغنيمحمدشھد25013482الفاروق الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية75575.5غنيماتعبدهللاحمدعزيزة25013485الفاروق الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية92492.4الغنيماتمحمودعيسىلميس25013488الفاروق الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية90390.3اغنيماتاحمدسميرمرام25013489الفاروق الثانوية للبناتشمال الخليل



العلوم االنسانية67767.7عرعرشحدهمحمدمرام25013490الفاروق الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية59759.7غنيماتاحمدمصطفىمالك25013491الفاروق الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية86186.1برادعيةصبحابراھيممنى25013493الفاروق الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية68868.8القاضيعباساحمدمنى25013494الفاروق الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية79979.9غنيمعبداللطيفصالحناريمان25013495الفاروق الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية67567.5حميداتشريفزيادنھاوند25013497الفاروق الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية76976.9غنيماتاحمدجمالنيفين25013499الفاروق الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية90690.6احميداتعبدهللاعليھنادي25013501الفاروق الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية51951.9المشاعلهنمرعدنانورود25013503الفاروق الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية66766.7غنيماتعبدربهاسماعيلوسام25013504الفاروق الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية88388.3طوسحسنمحمدوصال25013505الفاروق الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية77377.3اغنيماتعبدهللاجھادوالء25013506الفاروق الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية70070ابوعامريهعليجھاداريج25013510خاراس الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية86386.3عطاونهيوسفمحمداسراء25013511خاراس الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية73973.9ابوفرحهمحمداسماعيلاسماء25013512خاراس الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية88888.8سياعرهاحمدعمرامامه25013514خاراس الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية57057قديماتجمعهاسماعيلاميره25013515خاراس الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية62362.3عدويمحاربعمرانتصار25013516خاراس الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية61861.8قديماتابراھيمعيسىايمان25013518خاراس الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية76676.6حروبابراھيمعبدالحكيمآيات25013521خاراس الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية74474.4الحروباحمدعمرآيه25013522خاراس الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية59459.4حالحلهمحمدنايفآيه25013524خاراس الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية80380.3قديماتاسماعيلاحمدبنان25013525خاراس الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية68868.8سياعرهعبد العزيزاسماعيلتسنيم25013526خاراس الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية69569.5عطوانعليعمرتسنيم25013527خاراس الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية81681.6عطاونهمحموداسماعيلخديجه25013528خاراس الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية80980.9ابوبسمهعبدالمجيدزيادخديجه25013529خاراس الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية62962.9حالحلهمحمديوسفرزان25013531خاراس الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية57957.9ابو جرايشمرشدابراھيمرشا25013532خاراس الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية91691.6العقبنهعبدهللامحمدرنا25013534خاراس الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية66266.2حروبمحمودبسامساجده25013537خاراس الثانوية للبناتشمال الخليل



العلوم االنسانية71871.8العقابنهحسينعيسىساجده25013538خاراس الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية69669.6صافيحمدانيحيىساجده25013539خاراس الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية55655.6عطاونهصالحاميرسجى25013540خاراس الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية61461.4حجاجابراھيمرائدسندس25013543خاراس الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية61761.7حالحلهيوسفاسماعيلسھى25013544خاراس الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية53553.5قديماتعبدالفتاحرائدسھير25013545خاراس الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية66166.1ابوغرفهمحمدوصفيشروق25013548خاراس الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية79579.5حالحلهبدرابراھيمشرين25013549خاراس الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية94694.6حروبمحموداحمدعبله25013551خاراس الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية63163.1عطاونهعبدالھاديرسميعبير25013553خاراس الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية75875.8قديماتصبريفتحيعندليب25013555خاراس الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية62462.4ابوفارهحسنسليمانفاطمه25013557خاراس الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية82682.6عطوانصبريمنيرفاطمه25013558خاراس الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية82782.7حالحلهخضرابراھيمفداء25013559خاراس الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية74074السياعرهرزقربحيفداء25013560خاراس الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية81881.8رضوانيوسفحربمريم25013564خاراس الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية61161.1سياعرهحسينحسنمريم25013565خاراس الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية86586.5دابوقيعبدالجليلمحمودمالذ25013567خاراس الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية71571.5القديماتمحمودعبدالفتاحمي25013568خاراس الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية81281.2سياعرهمحمدأحمدنور25013572خاراس الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية75375.3حالحلهمحمدخالدھدايه25013575خاراس الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية74574.5حالحلهعبدالرحمنعليھديل25013577خاراس الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية64064حروبعبدالھادياسماعيلھناء25013578خاراس الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية83383.3سياعرهمرشدعليوفاء25013580خاراس الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية74274.2عقابنهمحموديعقوبوفاء25013581خاراس الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية79379.3حروبمحمدعبدالفتاحوالء25013582خاراس الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية90890.8حروبعمرواصفوالء25013583خاراس الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية74774.7القديماتحمدانمصطفىياسمين25013584خاراس الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية63263.2طرماناحمدسليماناالء25013585نوبا الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية67367.3ابوعامودمحمودمروانانصاف25013587نوبا الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية80780.7ابوصفيهعليمحمدانوار25013588نوبا الثانوية للبناتشمال الخليل



العلوم االنسانية68368.3دباسمحمداحمدايمان25013589نوبا الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية67667.6كفافيعبدالفتاحشعبانايمان25013590نوبا الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية65065السياعرهمسلميوسفايمان25013591نوبا الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية60460.4الطرمانمحمودحسنبيان25013592نوبا الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية70770.7شروفسليمانمحمدحنين25013593نوبا الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية51051طرمانجميلوليدحنين25013594نوبا الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية63563.5السخارنهمحمداسماعيلختام25013595نوبا الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية76176.1ابوالجرايشيوسفعبدهللاخديجه25013596نوبا الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية83983.9كفافيعبدالفتاحرجبدعاء25013597نوبا الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية75275.2الحروبيوسفمحموددالل25013598نوبا الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية79479.4طرمانمحمودحامدرؤى25013599نوبا الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية66866.8دبابسهعليأحمدرزان25013600نوبا الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية55955.9شروفحسنيعايدريم25013601نوبا الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية57557.5شروفمحمدحلميسجا25013602نوبا الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية78378.3دبابسهيوسفياسينسالم25013604نوبا الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية72372.3عواودهعبدالعزيزمحمدسوسن25013605نوبا الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية73773.7عواودهعبدالعزيزيوسفسونيا25013606نوبا الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية56056دبابسهمحمدعبدالھاديشيماء25013608نوبا الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية62362.3ابوحسينمصطفىحسامصفاء25013610نوبا الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية87087شروفموسىكمالعبير25013612نوبا الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية91491.4الحافظعبدالحميدحلميعرين25013613نوبا الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية79679.6الشروفاحمدابراھيمفاطمة25013615نوبا الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية81181.1عوضأحمدخالدليالي25013616نوبا الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية62362.3طرمانحمدانمحمدليلى25013618نوبا الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية78578.5الجزارعبدالجوادامجدمرام25013619نوبا الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية64664.6الشروفعبدالعزيزجمالمروه25013620نوبا الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية83483.4عواودهعبدالعزيزتوفيقميرفت25013621نوبا الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية59059كفافيعبدالحافظعارفميساء25013622نوبا الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية62962.9شروفمحمدعبداللطيفنبال25013624نوبا الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية59259.2عمارينسليمسعيدنجوى25013625نوبا الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية69869.8شروفعيسىعاكفندين25013626نوبا الثانوية للبناتشمال الخليل



العلوم االنسانية68468.4شروفعيسىسميرنھيل25013627نوبا الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية81381.3طرمانمحمودمحمدھبه25013630نوبا الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية70270.2عمرومحمدتيسيرھديل25013631نوبا الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية68468.4الجزارجميلجھادھديل25013632نوبا الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية67067شروفمحمدحسنوعد25013633نوبا الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية67767.7عداربهمحمودحسينوعد25013634نوبا الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية80180.1نجاراسماعيلابراھيماحالم25013636بيت اوال الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية59559.5اسماعيلاحمدمحمداسراء25013639بيت اوال الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية52352.3عملهاحمدمحمداسراء25013640بيت اوال الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية74874.8فراشسالمهمحمداسالم25013641بيت اوال الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية56356.3عدمعبدالحافظحسناسماء25013643بيت اوال الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية61261.2العملهاحمدمحمداسماء25013645بيت اوال الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية76176.1العدمحسنمحمداسماء25013646بيت اوال الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية61961.9سراحينداودروحياعتدال25013649بيت اوال الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية65865.8نمرمحمودشريفاكفياء25013650بيت اوال الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية72472.4ابراھيمحمادحسنياالء25013652بيت اوال الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية83983.9صباحمحمودعبدهللامال25013654بيت اوال الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية80480.4عدمموسىانورامان25013655بيت اوال الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية83283.2العملهمحمدعبدالرحمنانصاف25013658بيت اوال الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية72572.5العملهعبدالفتاحأحمدانوار25013659بيت اوال الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية55055عدممحمدسعيدايات25013662بيت اوال الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية62262.2سراحينمحمدعليايات25013663بيت اوال الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية80580.5العدمعبدالرحمنمحمدايمان25013666بيت اوال الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية88288.2العملهمحمدعزاتايناس25013667بيت اوال الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية62262.2العداربةسالمةمحمودايناس25013668بيت اوال الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية68868.8عملةيوسفناديايه25013669بيت اوال الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية62162.1عملهمحمدادريستسنيم25013671بيت اوال الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية53453.4العدمحسنيوسفتسنيم25013672بيت اوال الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية67067عملهمحمدعزميتھاني25013673بيت اوال الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية73973.9عدمعبدالحافظسعديثناء25013674بيت اوال الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية71871.8سراحينعبدالفتاحنوافختام25013676بيت اوال الثانوية للبناتشمال الخليل



العلوم االنسانية53953.9اسماعيلعبدالحافظاحمدداليا25013678بيت اوال الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية95095سراحينعبدالفتاححمديدعاء25013679بيت اوال الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية50850.8فرشاتمحمودمحمددعاء25013680بيت اوال الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية64464.4السراحينعبدالفتاحجمالدالل25013682بيت اوال الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية55755.7العكلعبدهللانبيلديانه25013684بيت اوال الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية55855.8العملةعبدالمحسنعمادديما25013685بيت اوال الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية74474.4عدممحمدسليمرجاء25013687بيت اوال الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية57357.3نمرحسنزاھررشا25013689بيت اوال الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية61461.4العدمعبدالھاديكمالرضا25013690بيت اوال الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية55155.1النجارمحمودمصطفىرماح25013691بيت اوال الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية55855.8عملهمحمدابراھيمزينه25013695بيت اوال الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية62962.9عدمابراھيمسميحسجود25013697بيت اوال الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية60660.6العكلمصطفىجھادسريت25013698بيت اوال الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية77277.2سراحينعبدهللاجمالسماح25013700بيت اوال الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية55255.2العكلعبدالحافظسعديسماح25013701بيت اوال الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية60760.7العكلاسماعيلزكيسميره25013702بيت اوال الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية85385.3العملةمحمداحمدسونيا25013705بيت اوال الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية85485.4عملةيوسفاحمدشروق25013707بيت اوال الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية54154.1العدمعبدربهمحمودشروق25013708بيت اوال الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية62562.5سراحينعبدالقادرمحمدصابرين25013710بيت اوال الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية69069عملةحسنسعيدصفاء25013712بيت اوال الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية91391.3عدمعبدالحافظمحمودصفاء25013713بيت اوال الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية67767.7صباحمحمدموسىعرين25013715بيت اوال الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية56256.2سراحيناسماعيلمحمدغدير25013719بيت اوال الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية51851.8عملةاحمدحمديفاطمة25013720بيت اوال الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية82782.7عدممسلمشفيقفداء25013722بيت اوال الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية79379.3فاراشتمسلممحمدفداء25013723بيت اوال الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية60460.4عملهمحمدمحمودفدوى25013724بيت اوال الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية79679.6عدمعبدربهاحمدفردوس25013725بيت اوال الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية90990.9العدممحمدماجدفلسطين25013727بيت اوال الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية80480.4السراحينمحموداحمدلقاء25013728بيت اوال الثانوية للبناتشمال الخليل



العلوم االنسانية59359.3البشيتيعبدالرحمنعليمروى25013730بيت اوال الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية76876.8عملهابراھيمخالدمليحه25013732بيت اوال الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية76076سراحيناحمدباسمناھد25013734بيت اوال الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية53753.7عملةحسنسالمةنھيل25013736بيت اوال الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية61761.7العدمموسىسليمنور25013737بيت اوال الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية90690.6العدممحمدجميلھبة25013738بيت اوال الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية68968.9سراحينعبدالقادرجمالھبه25013739بيت اوال الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية72672.6عملهمحمودحسينھدايه25013740بيت اوال الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية66166.1السراحينحسنمحمدھديل25013741بيت اوال الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية54054اسماعيلعيسىجمالھنادي25013743بيت اوال الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية64364.3العدمعبدربهفايزھنادي25013744بيت اوال الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية62062عملةاحمداكرمھند25013745بيت اوال الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية80380.3ابوسمورابراھيماسماعيلوعد25013747بيت اوال الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية63863.8سراحينيحيىاحمدوفاء25013748بيت اوال الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية60660.6العدمعبدالعزيزعاطفوالء25013749بيت اوال الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية92392.3عملهسالمهانيسياسمين25013750بيت اوال الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية71071ابوصافيعبدالفتاحمحمودياسمين25013752بيت اوال الثانوية للبناتشمال الخليل
العلوم االنسانية59859.8عبد الجبارعبداحمدابراھيم18013901ذكور رام هللا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية63663.6ھندابراھيممنذرابراھيم18013905ذكور رام هللا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية60060ديسياحمدجمالاحمد18013908ذكور رام هللا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية64164.1خطيبمحمدزاھراحمد18013913ذكور رام هللا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية73573.5ابوغويلهاحمدسامياحمد18013914ذكور رام هللا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية53853.8فرهعبد هللاصالحاحمد18013916ذكور رام هللا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية68668.6صدقهاحمدعاھداحمد18013917ذكور رام هللا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية73073ابو غوشمحمودعبد الفتاحاحمد18013919ذكور رام هللا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية87187.1المالححسنعلياحمد18013921ذكور رام هللا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية57357.3ابوكويكمحمد عليعمراحمد18013922ذكور رام هللا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية62362.3عليعبد القادرمحمداحمد18013930ذكور رام هللا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية76476.4ابو طاعةدرويشمرواناحمد18013934ذكور رام هللا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية73073طويلحامدفتحيامير18013944ذكور رام هللا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية70070حسونةعثمانابراھيمانس18013945ذكور رام هللا الثانويةرام هللا



العلوم االنسانية74474.4سالمةداودعمادانس18013947ذكور رام هللا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية61461.4عابدايوبحمدانايوب18013954ذكور رام هللا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية70470.4عرباشمحمدناصرباسل18013956ذكور رام هللا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية55555.5طاھرسليمانزھيربراء18013958ذكور رام هللا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية90890.8محمدنزيهجعفر18013960ذكور رام هللا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية70470.4زايدجاللمرادجالل18013961ذكور رام هللا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية61361.3الحلبيهوجيهسلطانجمال18013962ذكور رام هللا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية66766.7حجهحسنعبد المجيدجھاد18013964ذكور رام هللا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية55455.4عيسىقاسمعونيحذيفه18013970ذكور رام هللا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية68368.3خير الدينسعيدمحمدحمزة18013977ذكور رام هللا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية64264.2عملهيوسفعبد هللاحمزه18013978ذكور رام هللا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية54554.5حمادمحمداكرمخالد18013979ذكور رام هللا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية60060حبيباسماعيلامجدخالد18013980ذكور رام هللا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية82182.1شوامرهخليلحسينخليل18013984ذكور رام هللا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية61268ابو مريمخليلعادلخليل18013985ذكور رام هللا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية58658.6دنديسذيابنادرذياب18013988ذكور رام هللا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية50450.4عفانهذيابنعيمذياب18013989ذكور رام هللا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية88688.6عابدسالمةمصطفىرامي18013991ذكور رام هللا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية74074خليلاسعدسعيدربيع18013993ذكور رام هللا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية59559.5الحاج ياسينمحمدتيسيرزكريا18013997ذكور رام هللا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية57657.6امطيرساميمحمدسامي18014000ذكور رام هللا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية59559.5بني عودهنوريسعودسايمون18014001ذكور رام هللا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية84284.2سرحانمحمدطارقصالح18014004ذكور رام هللا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية59059عابدصقرايمنصقر18014005ذكور رام هللا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية82182.1طاھرساكبعادلصھيب18014008ذكور رام هللا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية69169.1ابو شمهعبد هللانزارعادل18014018ذكور رام هللا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية81581.5صوالحةرشيدخالدعامر18014019ذكور رام هللا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية60160.1حشاشحسنخضرعبادة18014020ذكور رام هللا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية63363.3راجحهعبد الحليمصالحعبد الحليم18014022ذكور رام هللا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية71971.9ابوعوادحمادمحمودعدي18014030ذكور رام هللا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية57257.2حميدهعليمحمدعروه18014032ذكور رام هللا الثانويةرام هللا



العلوم االنسانية59959.9سھمودمحمدعبد الساترعالء18014036ذكور رام هللا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية59159.1ابومشرفمحمدعبد هللاعالء18014037ذكور رام هللا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية79779.7الشيخ قاسممحمودمحمد سعيدعالء18014039ذكور رام هللا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية52252.2شافعيرشيدغالبعمار18014044ذكور رام هللا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية75175.1كراكرهعبدزيادعمرو18014049ذكور رام هللا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية77177.1سمحانفؤادجمعةعھد18014051ذكور رام هللا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية56156.1كيالنيحسنرمضانفادي18014056ذكور رام هللا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية58158.1الشيخ قاسمفضلغازيفضل18014062ذكور رام هللا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية55455.4كراكرةفوزيساميفوزي18014063ذكور رام هللا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية62862.8درسفيصلحسنفيصل18014065ذكور رام هللا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية80380.3فرحاتعليتيسيرقصي18014067ذكور رام هللا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية63363.3جبرينحسينواثققصي18014068ذكور رام هللا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية57057ابو حمديهجواد امينمحمدمأمون18014072ذكور رام هللا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية53753.7ابولبنمحمودنادرمؤيد18014073ذكور رام هللا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية65565.5عيدمنصورجھادمجاھد18014075ذكور رام هللا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية75275.2طويلرابحامجدمجدي18014079ذكور رام هللا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية54254.2حاجخميساحمدمحمد18014080ذكور رام هللا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية68468.4مطيرمحمداسامهمحمد18014082ذكور رام هللا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية53353.3نجاراسعداسراءمحمد18014083ذكور رام هللا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية57957.9شوامرهسليمانخالدمحمد18014091ذكور رام هللا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية51151.1ميميعبد الھاديرمضانمحمد18014092ذكور رام هللا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية74274.2طويلخليلزھديمحمد18014093ذكور رام هللا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية78978.9سالممحمـدعيسىمحمد18014103ذكور رام هللا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية57657.6صالح عابدمرشدمحمودمحمد18014109ذكور رام هللا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية55255.2مقبلسامينعيممحمد18014116ذكور رام هللا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية82882.8جعبهمحمد عطامحمد جھادمعاذ18014127ذكور رام هللا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية54054سليمعبد هللامحمودمعاذ18014128ذكور رام هللا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية85985.9روميةعلييوسفمعتز18014129ذكور رام هللا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية82582.5حامدجميلحامدمنتصر18014132ذكور رام هللا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية77977.9عديليحافظوصفيمنجد18014133ذكور رام هللا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية56556.5قدوميعبد المجيدانورمھند18014134ذكور رام هللا الثانويةرام هللا



العلوم االنسانية77977.9الشيخ قاسمفضلعبد الناصرمھند18014135ذكور رام هللا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية56956.9خروبيھاشمزيادھاشم18014144ذكور رام هللا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية64464.4روميهمحمدماھرھمام18014145ذكور رام هللا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية60160.1حمدانصبريسميروليد18014146ذكور رام هللا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية60860.8الشيخ خليلموسىسليمياسر18014147ذكور رام هللا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية58658.6رجبياسينماجدياسين18014148ذكور رام هللا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية63563.5دراغمهجميلخالديزن18014151ذكور رام هللا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية67167.1ابونجمزكيسميريزن18014152ذكور رام هللا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية58358.3مشعلحسنكليبيزن18014153ذكور رام هللا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية58058عبد الفتاحعبد الفتاحعبد الجابريزيد18014154ذكور رام هللا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية69169.1حسونهصالحيوسفيعقوب18014155ذكور رام هللا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية66866.8اغاعبيدمحمديوسف18014157ذكور رام هللا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية53453.4حسينمحمودحلمياحمد18014160ذكور البيره الجديدهرام هللا
العلوم االنسانية57657.6سيفعليصبريادم18014163ذكور البيره الجديدهرام هللا
العلوم االنسانية54654.6عيسىعبد السالميحيىانس18014165ذكور البيره الجديدهرام هللا
العلوم االنسانية92192.1زيدصادقفياضبراء18014166ذكور البيره الجديدهرام هللا
العلوم االنسانية73573.5مياسفرحانجميلرامي18014167ذكور البيره الجديدهرام هللا
العلوم االنسانية54054زايدمحمودسليمرامي18014168ذكور البيره الجديدهرام هللا
العلوم االنسانية72272.2عفيفيسليمانعاصمزياد18014169ذكور البيره الجديدهرام هللا
العلوم االنسانية55955.9ضباباتسعدشحادهسعد18014170ذكور البيره الجديدهرام هللا
العلوم االنسانية58158.1فقھاءاحمدھشامسمير18014171ذكور البيره الجديدهرام هللا
العلوم االنسانية59759.7مصلحشفيعناجحشفيع18014172ذكور البيره الجديدهرام هللا
العلوم االنسانية52252.2مصلحخالدياسرعمر18014178ذكور البيره الجديدهرام هللا
العلوم االنسانية61261.2شاللدهعفيفحساممحمد18014184ذكور البيره الجديدهرام هللا
العلوم االنسانية59459.4مصلححسننزارمحمد18014187ذكور البيره الجديدهرام هللا
العلوم االنسانية53353.3شروخعبدالرحمنعزميمراد18014188ذكور البيره الجديدهرام هللا
العلوم االنسانية54654.6دوديناسماعيلھشامنشأت18014191ذكور البيره الجديدهرام هللا
العلوم االنسانية55555.5زيادهحسنساميھمام18014193ذكور البيره الجديدهرام هللا
العلوم االنسانية60560.5عواديمحمودفريدوليد18014194ذكور البيره الجديدهرام هللا
العلوم االنسانية63463.4عبد الحيابراھيممحمدابراھيم18014196ذكور بيتونيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية54254.2ياسينطالبايمناحمد18014198ذكور بيتونيا الثانويةرام هللا



العلوم االنسانية62362.3خضيريسھيلجمالاحمد18014199ذكور بيتونيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية54254.2شاھيننبھانجمعةاحمد18014200ذكور بيتونيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية56256.2مجدوبةابراھيممحموداحمد18014203ذكور بيتونيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية67767.7حوشيةروحيمحمدادھم18014205ذكور بيتونيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية55255.2ريحانخميسمحموداستبرق18014206ذكور بيتونيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية74274.2ابو قويدرمحمداحمداسالم18014207ذكور بيتونيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية50850.8عوض هللامحمودادھماسالم18014208ذكور بيتونيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية79779.7حشاشعمرمحمداسيد18014209ذكور بيتونيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية58058ابو حلوةموسىجبرامجد18014210ذكور بيتونيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية70270.2ھريشحسينعدليايھاب18014212ذكور بيتونيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية67967.9فروخحامدعيدحامد18014218ذكور بيتونيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية84084سمارةحسناحمدحسن18014219ذكور بيتونيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية50950.9زمطيوسفحسنحسين18014220ذكور بيتونيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية59559.5صوالحيخليلزھديخالد18014221ذكور بيتونيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية78978.9العالممحمدفيصلخالد18014222ذكور بيتونيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية56856.8جريريجمعةربحيرامي18014225ذكور بيتونيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية51951.9بلوطزايدعيسىزايد18014226ذكور بيتونيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية61061حسونةسليمانسلمانشرحبيل18014230ذكور بيتونيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية83683.6ابو سليمخليلايوبضياء18014232ذكور بيتونيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية51751.7العزةطالليوسفطالل18014233ذكور بيتونيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية86586.5قطاويعبد الفتاحاحمدعامر18014235ذكور بيتونيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية73673.6ابو عوادجمعةمحمدعبد الرحيم18014236ذكور بيتونيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية60760.7حسونةجبرادريسعز الدين18014238ذكور بيتونيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية54154.1عناقوةاحمدعادلعز الدين18014239ذكور بيتونيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية75775.7خليليمحمدوائلعالء18014240ذكور بيتونيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية76976.9ابو ديةعبد الفتاحيعقوبعالء18014241ذكور بيتونيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية68868.8شنطوروجيهوجيهعمير18014243ذكور بيتونيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية55455.4عيادذيابياسرعياد18014245ذكور بيتونيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية52452.4حمادعطامعينفادي18014246ذكور بيتونيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية69069خطيبمصطفىغالبفارس18014247ذكور بيتونيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية73173.1ابو حويجمحمد طلبيفوازفراس18014248ذكور بيتونيا الثانويةرام هللا



العلوم االنسانية66666.6عمرعبد الھاديمحمدقاسم18014250ذكور بيتونيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية64064حمدانعمرمحمدقتيبة18014251ذكور بيتونيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية88888.8قرطسعيدنائلكريم18014252ذكور بيتونيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية53353.3كنعانحسنعبد الرحمنليث18014254ذكور بيتونيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية89689.6حشايكةعارفابراھيممحمد18014257ذكور بيتونيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية60960.9ديابعبدهللاجمالمحمد18014258ذكور بيتونيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية78878.8المغربيمحمدكاملمحمد18014261ذكور بيتونيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية61361.3درباسمحمدكمالمحمد18014262ذكور بيتونيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية60260.2الشافعيحسنناجيمحمد18014263ذكور بيتونيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية75875.8فرحانفرحانواصفمحمد18014265ذكور بيتونيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية60060ابو رميسمحموداحمدمحمود18014266ذكور بيتونيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية60360.3عبد الغنيصبحيخالدمصطفى18014271ذكور بيتونيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية63263.2شاھينرزقفرھودمصطفى18014272ذكور بيتونيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية60960.9ھريشمصطفىمحمدمصطفى18014273ذكور بيتونيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية55155.1سراجمحمودمحمدممدوح18014274ذكور بيتونيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية52752.7عبيديوسفلطفيمھند18014275ذكور بيتونيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية57957.9وھبةحسنمحمدمھند18014276ذكور بيتونيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية58358.3معطانأحمدعمرأحمد18014285ذكور عين يبرود الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية62162.1حمدانحسنمحمودأحمد18014286ذكور عين يبرود الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية64664.6علوانعوض هللامحمودآدم18014288ذكور عين يبرود الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية65865.8عبيدةمحمدعوضأسامة18014289ذكور عين يبرود الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية70970.9زھرةصالحماھربسيل18014292ذكور عين يبرود الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية60460.4علوانعوض هللاخضرحسين18014294ذكور عين يبرود الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية65865.8جغمةرزقأميلخالد18014295ذكور عين يبرود الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية73973.9جبرةجمالعايد18014297ذكور عين يبرود الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية63263.2شحادةداودعبد اللطيفعفيف18014299ذكور عين يبرود الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية67967.9جرادرفيقمحمد18014300ذكور عين يبرود الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية57357.3عاديعبد الرحمننظميمصطفى18014302ذكور عين يبرود الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية58258.2أبو نجمزكينسيممعتز18014303ذكور عين يبرود الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية74774.7فضليأحمدخالدمھند18014304ذكور عين يبرود الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية77377.3زيديةباجسفارسنضال18014306ذكور عين يبرود الثانويةرام هللا



العلوم االنسانية57357.3حمادعليحسانجھاد18014309ذكور بيتين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية60260.2جرابعهعقلرشيدزاھر18014310ذكور بيتين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية55355.3حامدعبد الجليلاحمدطارق18014311ذكور بيتين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية56656.6حامدموسىبھجتمجاھد18014315ذكور بيتين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية83383.3ياسينعبد هللاعبد الغنيابراھيم18014318ذكور دورا القرع الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية64564.5بھنجابراھيمقدري يزنابراھيم18014319ذكور دورا القرع الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية59659.6شراكةمصطفىحسنسليمان18014323ذكور دورا القرع الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية66966.9علي  اسماعيلحسنيمحمودعاصف18014324ذكور دورا القرع الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية67667.6قاسمانيسمحمد ناصرعبد الجابر18014325ذكور دورا القرع الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية84284.2فواقامحمدعزميمحمد18014327ذكور دورا القرع الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية61861.8مختارعبد هللامحمد عبدنسيم18014330ذكور دورا القرع الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية64064فواقهباجسياسريزن18014331ذكور دورا القرع الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية70170.1عيادمحمدمنيراحمد18014333ذكور شھداء سلواد الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية61061حامدموسىعبد الكريمحسن18014339ذكور شھداء سلواد الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية75375.3حامدمحمدقاسمحمدي18014340ذكور شھداء سلواد الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية72672.6صالحعبد الجليلجمالخالد18014341ذكور شھداء سلواد الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية70570.5حامدعباسياسينصالح18014342ذكور شھداء سلواد الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية73273.2حامدمحمدجمالعبد الرحمن18014343ذكور شھداء سلواد الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية62462.4دار حامدجميلصالحعبد الرحمن18014344ذكور شھداء سلواد الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية57257.2حمادعبد الكريمجعفرعبد الكريم18014346ذكور شھداء سلواد الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية63163.1دار يوسفمحمودبسامعبد الھادي18014347ذكور شھداء سلواد الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية87987.9احمدعبد هللاعمرعلي18014350ذكور شھداء سلواد الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية77777.7حامدمحمدسليمانكمال18014352ذكور شھداء سلواد الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية69569.5عيادعبد المنعمعبد الحميدمحمد18014354ذكور شھداء سلواد الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية62462.4حامدعبد الفتاحماھرمحمد18014355ذكور شھداء سلواد الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية50850.8حمادعبد القادراحمدمصطفى18014356ذكور شھداء سلواد الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية58858.8عزامموسىعبد الملكمھيب18014357ذكور شھداء سلواد الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية58358.3حجازمحمدشحادةانس18014362محمد بن راشد ال مكتومرام هللا
العلوم االنسانية78378.3عجاقتوفيقزھيرتوفيق18014364محمد بن راشد ال مكتومرام هللا
العلوم االنسانية56056حجازعبد الرحمنتوفيقعثمان18014369محمد بن راشد ال مكتومرام هللا
العلوم االنسانية79879.8اعجاقعبد هللاعبد الرحيمقدسي18014370محمد بن راشد ال مكتومرام هللا



العلوم االنسانية63863.8جربوناحمدمصطفىمجد18014372محمد بن راشد ال مكتومرام هللا
العلوم االنسانية86286.2زبنعبد القادررياضمحمد18014373محمد بن راشد ال مكتومرام هللا
العلوم االنسانية72072شلبيعبد الرحيمسكيبمحمد18014374محمد بن راشد ال مكتومرام هللا
العلوم االنسانية65765.7زبنمحمد صبحيفاروقمحمد18014378محمد بن راشد ال مكتومرام هللا
العلوم االنسانية56356.3سليمكايدمحمود18014379محمد بن راشد ال مكتومرام هللا
العلوم االنسانية53153.1زبننايفايمننايف18014382محمد بن راشد ال مكتومرام هللا
العلوم االنسانية84184.1دار ابو مخوجبرعبد الغافراحمد18014384ذكور دير جرير الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية81281.2ابو عمارمحمدغالباحمد18014386ذكور دير جرير الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية55755.7معالياحمدناصراحمد18014388ذكور دير جرير الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية64964.9زيدانيخيريعبد العليمبالل18014390ذكور دير جرير الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية62162.1ابو مخورشيدجمعةبھاء18014391ذكور دير جرير الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية51751.7دار ابو علويحسنزيادحسن18014392ذكور دير جرير الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية67367.3عمارحسنعبد الرؤوفحسن18014393ذكور دير جرير الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية53953.9زيدانيحسينمحمدحسين18014394ذكور دير جرير الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية84584.5كشرةرزقبسامرزق18014395ذكور دير جرير الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية76276.2عجاجسعيدتوفيقسعيد18014396ذكور دير جرير الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية66466.4ابو مخومحمدعبد الرحمنظاھر18014397ذكور دير جرير الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية70170.1فراخنةمھاجرفرحانعامر18014399ذكور دير جرير الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية69269.2علويعيدخيريمجد18014406ذكور دير جرير الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية75975.9صالحةمحمدمرادمحمد18014408ذكور دير جرير الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية69669.6مصطفىامينمصطفى18014409ذكور دير جرير الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية76676.6علويفھميباسموجدي18014410ذكور دير جرير الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية56556.5الفراخنةحسننايفوعد18014411ذكور دير جرير الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية78578.5محمودعايدرضواناحمد18014412ذكور كفر مالك الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية85285.2بعيراتمحمدعبد العزيزانيس18014413ذكور كفر مالك الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية70370.3بعيراتصالحعيسىسعيد18014414ذكور كفر مالك الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية61261.2بعيراتسليمانعريفسالمة18014415ذكور كفر مالك الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية62362.3بعيراتعبد الحميدنافذعادل18014416ذكور كفر مالك الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية75875.8ابو عليعليابراھيمعامر18014417ذكور كفر مالك الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية69069حمايلعباسجعفرعباس18014418ذكور كفر مالك الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية56756.7مجليعبد الجليلخالدعبد الجليل18014419ذكور كفر مالك الثانويةرام هللا



العلوم االنسانية78078بعيراتعبد الحميدرائدعبد الحميد18014420ذكور كفر مالك الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية58658.6بعيراتتوفيقاحمدعمر18014422ذكور كفر مالك الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية66666.6حمايلمحمداحمدغسان18014423ذكور كفر مالك الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية74974.9حمايلمحمدعبد الفتاحكريم18014424ذكور كفر مالك الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية81181.1حمايلمحمداحمدمحمد18014425ذكور كفر مالك الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية55255.2بعيراتمحمدجمعةمحمد18014426ذكور كفر مالك الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية62362.3بعيراتمحمدصالحمعاذ18014429ذكور كفر مالك الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية58258.2عودهخليلنايفابراھيم18014431ذكور دير دبوان الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية75975.9عباسأحمدجمالاحمد18014432ذكور دير دبوان الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية55555.5جمال الدينصالحداودأكرم18014433ذكور دير دبوان الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية65565.5عواودةأحمدعبد الرحمنجھاد18014434ذكور دير دبوان الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية67267.2مناصرهحباسحبسيحباس18014436ذكور دير دبوان الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية59159.1عايشهفوزيابراھيمفوزي18014443ذكور دير دبوان الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية65665.6عواودهعبد المجيدعبد العزيزلحميدي18014444ذكور دير دبوان الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية64164.1صرمهعبد الھادينجاحمراد18014447ذكور دير دبوان الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية59259.2عودهبدويعمادمنذر18014448ذكور دير دبوان الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية78378.3زين الدينحسنھاشممھند18014449ذكور دير دبوان الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية72172.1عبد الرازقمصطفىيوسفموسى18014450ذكور دير دبوان الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية53053صالحاسماعيليونساحمد18014452ذكور ترمسعيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية72272.2عيادعوضشريفامجد18014454ذكور ترمسعيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية52252.2سويكيعطامصطفىانس18014455ذكور ترمسعيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية66066حجازحسنفايزحجاز18014457ذكور ترمسعيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية64064زھورناجيعمررمزي18014458ذكور ترمسعيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية68168.1دار ابو عواداحمدھشامرمزي18014459ذكور ترمسعيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية54154.1سويكيعطامحمدسامر18014460ذكور ترمسعيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية66066كسابمحمد سعيدروحيفؤاد18014462ذكور ترمسعيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية56356.3عوادساطياكرممحمد18014463ذكور ترمسعيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية85485.4صالحاسماعيلسائدمھند18014464ذكور ترمسعيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية66066حمايلفايزخلدونجھاد18014466ذكور ابو فالح الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية71971.9أبو حيهأحمدشفيقحامد18014467ذكور ابو فالح الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية56756.7أبو مرةنجيبرأفتساجي18014468ذكور ابو فالح الثانويهرام هللا



العلوم االنسانية69169.1فقھاءصبحيرائدصبحي18014469ذكور ابو فالح الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية76376.3شومانعزتھارونعزت18014472ذكور ابو فالح الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية56356.3أبو فالحعايدعبد الكريمعمر18014473ذكور ابو فالح الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية79179.1عمريربحيعبد هللاعمر18014474ذكور ابو فالح الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية71871.8زھوردعيسوفيقفاكر18014476ذكور ابو فالح الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية62062عمريربحيعبد هللاليث18014478ذكور ابو فالح الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية75575.5واديعبد النعيمأكرممحمد18014479ذكور ابو فالح الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية67667.6أبو سعدهعطيوهغانديمحمد18014481ذكور ابو فالح الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية60260.2حمايلجميلفھيممحمد18014483ذكور ابو فالح الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية86386.3خطيبعبدعازممصطفى18014486ذكور ابو فالح الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية78178.1حمايلعطافرحمعاذ18014487ذكور ابو فالح الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية60960.9أبو علياموسىمحمدادم18014488ذكور المغير الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية68968.9أبو علياصالحراقيباسل18014490ذكور المغير الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية80480.4أبو علياحسينبدربشير18014492ذكور المغير الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية62062أبو عسافخالدمحمدحمدي18014493ذكور المغير الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية58058أبو علياسليمرفيقسليم18014495ذكور المغير الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية73973.9أبو عليامحمدرفيقمجاھد18014497ذكور المغير الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية65565.5أبو عليامحمدمنيرمحمد18014499ذكور المغير الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية65865.8حج محمدإبراھيمعبد هللامحمود18014500ذكور المغير الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية52052نعسانإبراھيممحمودواعد18014502ذكور المغير الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية52652.6نعسانإبراھيمرمضانوحيد18014503ذكور المغير الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية79879.8أبو عليامحمدعبد القادروليد18014504ذكور المغير الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية50050نعسانعبد هللامحمديوسف18014505ذكور المغير الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية78778.7قطومامينعطاامين18014510ذكور سنجل الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية61761.7غفريمحمدابراھيمايھاب18014511ذكور سنجل الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية66566.5دار خليلعيسىرشديايھاب18014512ذكور سنجل الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية66466.4خليلابراھيمسميرايھاب18014513ذكور سنجل الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية72572.5مسالمةرزقباللبشار18014514ذكور سنجل الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية80880.8طوافشةعبد هللاجميلرياض18014516ذكور سنجل الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية79479.4بكريزكيموسىزكي18014517ذكور سنجل الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية76276.2شبانةمحمدمصطفىزياد18014518ذكور سنجل الثانويهرام هللا



العلوم االنسانية79279.2عصفورعبد الرازقموسىزياد18014519ذكور سنجل الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية60860.8خليلسليمابراھيمسليم18014520ذكور سنجل الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية55055عصفورفتحينضالسليمان18014521ذكور سنجل الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية69569.5فقھاءعبد الجبارياسينشأس18014522ذكور سنجل الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية59559.5خليلسليمابراھيمشعلي18014523ذكور سنجل الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية74674.6شبانةعبد الرحمنكمالعامر18014524ذكور سنجل الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية70370.3عبد الجابرحسنقاسمعبد الجابر18014525ذكور سنجل الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية70270.2فقھاءعبد الرؤوفنضالعبد الرؤوف18014526ذكور سنجل الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية62862.8ساحوريعليفتحيعبد الرحيم18014527ذكور سنجل الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية82782.7مسالمةابراھيماسماعيلعدي18014528ذكور سنجل الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية84684.6كراكرةحيدرمحمدعدي18014529ذكور سنجل الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية73273.2شبانةمحمدطاللعالء18014530ذكور سنجل الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية68168.1شبانةمحمدھانيعلي18014531ذكور سنجل الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية73173.1مسالمةعبد الفتاحعبد الخالقعماد18014532ذكور سنجل الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية77177.1شبانةعليعزيزعمر18014533ذكور سنجل الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية88488.4مسالمةفتحيمجديفتحي18014534ذكور سنجل الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية82782.7فقھاءمحمدعبد الفتاحكمال18014535ذكور سنجل الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية67567.5فقھاءمحمدحسنمؤمن18014536ذكور سنجل الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية87887.8عصفورمحمدفاروقمازن18014538ذكور سنجل الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية88088غفرييوسفھايلماھر18014539ذكور سنجل الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية60260.2عواشرةمحمدطهمجاھد18014540ذكور سنجل الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية67167.1فقھاءيوسفاحمدمجدي18014541ذكور سنجل الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية77077محمدمحمدجميلمحمد18014542ذكور سنجل الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية56056عصفورعبد الجوادجوادمحمد18014543ذكور سنجل الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية68268.2مسالمةعبد هللاعيسىمحمد18014544ذكور سنجل الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية90990.9علوانتوفيقنوافمحمد18014545ذكور سنجل الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية66266.2طوافشةمدرعفالحمحمود18014546ذكور سنجل الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية72172.1طوافشةعبد هللاخالدوديع18014548ذكور سنجل الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية67267.2دار ابو عصفوراحمدباسموسيم18014549ذكور سنجل الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية92192.1قطومعبد الرحيمفتحيياسر18014550ذكور سنجل الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية79379.3حمدانمحمداحمداشرف18014551ذكور عبوين الثانويهرام هللا



العلوم االنسانية58758.7مزاحمعبد اللطيفبديعبشير18014552ذكور عبوين الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية83283.2سيفجميلمحمدجھاد18014553ذكور عبوين الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية81581.5عسارويسليمعبدالرحمنرامي18014554ذكور عبوين الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية76476.4عاقلهصالححسنصھيب18014555ذكور عبوين الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية76476.4سحويليوسفعصامعبدالجابر18014557ذكور عبوين الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية80280.2سحويلاحمدمحمودعبدهللا18014558ذكور عبوين الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية77777.7حسنعبدالرحمنمزھرعبدهللا18014559ذكور عبوين الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية83783.7الحاج ابراھيمعليعصامعلي18014560ذكور عبوين الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية67267.2محمدعبدهللازايدمالك18014562ذكور عبوين الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية84384.3حسونمحمدايادمحمد18014563ذكور عبوين الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية86386.3صھيونيسليمعبدالغافرمحمد18014565ذكور عبوين الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية84084انعيممحمدوليممحمد18014569ذكور عبوين الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية74074سحويلمحمداحمدمحمود18014570ذكور عبوين الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية89889.8عثمانھزيمسعيدمحمود18014571ذكور عبوين الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية58158.1محمدعبدهللامحمدمحمود18014572ذكور عبوين الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية81981.9سحويلمحمدجابرمصعب18014573ذكور عبوين الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية60460.4اسماعيليوسفامجدمھند18014575ذكور عبوين الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية85585.5انعيميوسفايھابيوسف18014577ذكور عبوين الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية81581.5ھاللابراھيمعمريوسف18014579ذكور عبوين الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية71571.5خصيبخالداحسانأحمد18014580ذكور مزارع النوباني وعاروره الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية67967.9بكرأحمدربحيأحمد18014581ذكور مزارع النوباني وعاروره الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية65865.8ضمرةسعيدمحفوظأحمد18014582ذكور مزارع النوباني وعاروره الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية52352.3الحورانيمحمدعبدالرحمنأمين18014583ذكور مزارع النوباني وعاروره الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية80680.6خصيبخميستيسيرجھاد18014585ذكور مزارع النوباني وعاروره الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية74674.6صالححسنمنيرحسن18014586ذكور مزارع النوباني وعاروره الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية57857.8عاروريخليلفتحيخليل18014587ذكور مزارع النوباني وعاروره الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية56656.6خصيبخميسكمالخميس18014588ذكور مزارع النوباني وعاروره الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية68768.7خصيبخميسمنيرخميس18014589ذكور مزارع النوباني وعاروره الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية64564.5النوبانيحسنغازيرزق18014591ذكور مزارع النوباني وعاروره الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية52652.6مزرعاويحسنحسينرمضان18014592ذكور مزارع النوباني وعاروره الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية56156.1خصيبجبريمحمدشادي18014593ذكور مزارع النوباني وعاروره الثانويهرام هللا



العلوم االنسانية59859.8صالححسنھانيعاصم18014596ذكور مزارع النوباني وعاروره الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية78078عاروريعبد هللاناصرعبادة18014598ذكور مزارع النوباني وعاروره الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية58558.5أبوالحاجيوسفعبدالرؤوفعالء18014602ذكور مزارع النوباني وعاروره الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية57257.2زبنمحمدعبد الجابرمؤمن18014605ذكور مزارع النوباني وعاروره الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية82682.6الخصيبقاسمأحمدمحمد18014607ذكور مزارع النوباني وعاروره الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية58558.5الجزارمحمدأسامةمحمد18014608ذكور مزارع النوباني وعاروره الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية79279.2خصيبنصراسماعيلمحمد18014610ذكور مزارع النوباني وعاروره الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية61161.1فقيسأحمدمحمدمجاھد18014612ذكور مزارع النوباني وعاروره الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية58658.6عاروريمحمدحسنيمحمد18014613ذكور مزارع النوباني وعاروره الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية73573.5صالحعبد الجوادرياضمحمد18014614ذكور مزارع النوباني وعاروره الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية52952.9نزالمحمدعائدمحمد18014615ذكور مزارع النوباني وعاروره الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية54254.2زبنمحمدعبدهللامحمد18014618ذكور مزارع النوباني وعاروره الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية63363.3زبنسليمانساميمحمود18014621ذكور مزارع النوباني وعاروره الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية60060النوبانيجميلعبد الحكميزن18014625ذكور مزارع النوباني وعاروره الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية70070عيسىشريفماھراحمد18014627عجول الثانوية المختلطةرام هللا
العلوم االنسانية85185.1بواطنةمحمودعوضتامر18014628عجول الثانوية المختلطةرام هللا
العلوم االنسانية56856.8موسىمصطفىصبحيمحمد18014631عجول الثانوية المختلطةرام هللا
العلوم االنسانية75475.4بواطنةمحمودوائلمحمد18014632عجول الثانوية المختلطةرام هللا
العلوم االنسانية56056احمدصبحيناظراحمد18014633دير السودان الثانوية المختلطةرام هللا
العلوم االنسانية67067احمدصبحيماھربراء18014634دير السودان الثانوية المختلطةرام هللا
العلوم االنسانية76976.9سلماناسماعيلباللمحمد18014640دير السودان الثانوية المختلطةرام هللا
العلوم االنسانية75975.9شحادةذيبفاروقمحمد18014642دير السودان الثانوية المختلطةرام هللا
العلوم االنسانية83683.6ابو الحاججميلفؤادمحمد18014643دير السودان الثانوية المختلطةرام هللا
العلوم االنسانية62062حسنموسىرأفتموسى18014645دير السودان الثانوية المختلطةرام هللا
العلوم االنسانية71471.4ابو شربكطهھشاماحمد18014651ذكور االمير حسن الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية79579.5طهعيسىكاملاحمد18014653ذكور االمير حسن الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية60360.3عبيدحسينيوسفاحمد18014654ذكور االمير حسن الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية72472.4عبد الجواداسماعيلعبد هللاشرف18014655ذكور االمير حسن الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية66066دارعمرخليلسعيدانس18014656ذكور االمير حسن الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية51851.8زيدمصطفىوليداحمد18014657ذكور االمير حسن الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية65365.3حمديوسفعمادايمن18014658ذكور االمير حسن الثانويةرام هللا



العلوم االنسانية61261.2عليعليناصرايمن18014659ذكور االمير حسن الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية56156.1خطيبانوراسعافانور18014660ذكور االمير حسن الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية61061زيدحسينتحريرباسل18014661ذكور االمير حسن الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية73873.8نجارفضلزكيبراء18014663ذكور االمير حسن الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية83483.4حاج محمدلطفيعزميبكر18014664ذكور االمير حسن الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية80180.1عوادعودةعبد الھاديجناد18014666ذكور االمير حسن الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية64164.1قعدزايدمحمودزايد18014671ذكور االمير حسن الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية60360.3المصريفارسناصرزياد18014672ذكور االمير حسن الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية67667.6قعدزايدمحمدسامح18014674ذكور االمير حسن الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية73973.9دارابو ربيعمحمدمحمودصھيب18014676ذكور االمير حسن الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية54354.3بني نمرةعبد القادرمحمودطارق18014678ذكور االمير حسن الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية65165.1موسىطالبداودطالب18014679ذكور االمير حسن الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية64964.9دار عمرخليلمسعدعامر18014682ذكور االمير حسن الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية84784.7صباحمحمدياسرعمار18014685ذكور االمير حسن الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية77277.2غطاشهاحمدعدنانعمرو18014686ذكور االمير حسن الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية54554.5دار عوادعبد هللازھيرعمرو18014687ذكور االمير حسن الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية56256.2دويكعطيةمحمدعطية18014689ذكور االمير حسن الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية69169.1صندوقةرجبحسنعلي18014690ذكور االمير حسن الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية54654.6ابوبھاعيسىعدنانعيسى18014691ذكور االمير حسن الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية65465.4حامدةمحمودخالدعيسى18014692ذكور االمير حسن الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية83283.2ابوحاجعبدهللاعادلعيسى18014693ذكور االمير حسن الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية55855.8قنديلخليلمحمدفادي18014695ذكور االمير حسن الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية63163.1حمداتعيسىجمالمحمد18014701ذكور االمير حسن الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية88688.6صالحمحمدحكممحمد18014706ذكور االمير حسن الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية65565.5ابو حنحنعبد الجوادمصطفىمحمد18014709ذكور االمير حسن الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية63763.7دارشريتحقاسمعمرمنتصر18014713ذكور االمير حسن الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية78578.5ابو سليميوسفوليدمصعب18014719ذكور االمير حسن الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية52052غزاويشعبانجمالمعتز18014721ذكور االمير حسن الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية78078قدادحةمحمدكمالاحمد18014722ذكور عطارة الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية86586.5قدادحةموسىمحمداحمد18014723ذكور عطارة الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية88788.7دحادحةزھديكمالادھم18014724ذكور عطارة الثانويةرام هللا



العلوم االنسانية86486.4قطيريمحمدناصرجھاد18014727ذكور عطارة الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية63163.1دراجعيسىسميحسامر18014729ذكور عطارة الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية77077بكرخميسعليانعبد الرحمن18014731ذكور عطارة الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية82282.2عقلمحمدحمدييزن18014739ذكور عطارة الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية71771.7بيوضمحموديوسفانصار18014743ذكور المزرعة القبلية الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية51951.9شريتحمحمدسعيدايھاب18014744ذكور المزرعة القبلية الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية72472.4شريتححسينمحمدايھاب18014745ذكور المزرعة القبلية الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية58258.2مھديعبد الفتاحمحمدعبد الرحمن18014748ذكور المزرعة القبلية الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية74874.8دار شريتحقاسمعمرمحمد18014753ذكور المزرعة القبلية الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية64564.5بيوضمحموديوسفمحمود18014755ذكور المزرعة القبلية الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية56856.8لدادوةعايشابراھيممراد18014756ذكور المزرعة القبلية الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية82982.9رمضاننمرجبريلاحمد18014762ذكور كوبر الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية63863.8دار يوسفبدرراتباحمد18014763ذكور كوبر الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية50150.1شنانيوسفعايدٍ◌سند18014768ذكور كوبر الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية53053شنانحسنخضرلؤي18014775ذكور كوبر الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية53753.7ابو الحاجمصطفىفھيمليث18014776ذكور كوبر الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية57057رياندياباحمدمحمد18014777ذكور كوبر الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية53353.3فحلابراھيماسعدمحمد18014778ذكور كوبر الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية68168.1ياسينمحمداشرفمحمد18014779ذكور كوبر الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية81481.4عوادعبد اللطيفعوادمحمد18014781ذكور كوبر الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية51451.4يوسفحسنفھيممحمد18014782ذكور كوبر الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية69869.8عوادعبد اللطيفمحمودمحمد18014784ذكور كوبر الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية54654.6زبارنمرحساننمر18014788ذكور كوبر الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية59159.1ابو الحاجمحمدفضلياسر18014789ذكور كوبر الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية63863.8أبو شخيدمحسينجمالادھم18014790ابو شخيدم الثانوية المختلطةرام هللا
العلوم االنسانية69069حسينمحمداسماعيلاسالم18014791ابو شخيدم الثانوية المختلطةرام هللا
العلوم االنسانية59659.6قنداحعبد السالمعبد الناصرجمال18014792ابو شخيدم الثانوية المختلطةرام هللا
العلوم االنسانية63563.5أبو ظاھرعليتيسيررباح18014794ابو شخيدم الثانوية المختلطةرام هللا
العلوم االنسانية57557.5قنداحربحيمحمدربحي18014795ابو شخيدم الثانوية المختلطةرام هللا
العلوم االنسانية74474.4ابو ظاھرعليمحمودضياء18014797ابو شخيدم الثانوية المختلطةرام هللا
العلوم االنسانية54154.1المدھونعبد الكريمعمادعبد الكريم18014798ابو شخيدم الثانوية المختلطةرام هللا



العلوم االنسانية52852.8الخطيبعبد الحميدسعيدليث18014801ابو شخيدم الثانوية المختلطةرام هللا
العلوم االنسانية51951.9مھناحسينمحمدليث18014802ابو شخيدم الثانوية المختلطةرام هللا
العلوم االنسانية60860.8صالحمحمودفالحمحمد18014803ابو شخيدم الثانوية المختلطةرام هللا
العلوم االنسانية81481.4ابو ظاھرابراھيممحمودمحمد18014804ابو شخيدم الثانوية المختلطةرام هللا
العلوم االنسانية74874.8إدريسعبد المعزمحمودمھدي18014805ابو شخيدم الثانوية المختلطةرام هللا
العلوم االنسانية77677.6الريماويحسينعونياحمد18014808ذكور بشير البرغوثي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية64264.2ارحيمياحمدھانياحمد18014809ذكور بشير البرغوثي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية63763.7سلمانسعيدتيسيرانس18014812ذكور بشير البرغوثي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية58258.2ابو عقلحسنيمحمدثائر18014815ذكور بشير البرغوثي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية61661.6ريماويحسينبھاءحسين18014817ذكور بشير البرغوثي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية50850.8عقلحسينتميمحسين18014818ذكور بشير البرغوثي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية51751.7برغوثيعبدهللاوائلخالد18014821ذكور بشير البرغوثي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية57357.3اسمراحمدعدنانسمير18014827ذكور بشير البرغوثي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية56056اھديبحامدرشديطارق18014830ذكور بشير البرغوثي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية53653.6ريماويعبد الرؤوفعبد هللاطارق18014831ذكور بشير البرغوثي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية55455.4سنافزھيرمحمودعبد الفتاح18014832ذكور بشير البرغوثي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية70170.1الخطيبسعودمحمودعبد هللا18014835ذكور بشير البرغوثي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية73173.1شعيبيعبد هللاوائلعبد هللا18014836ذكور بشير البرغوثي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية66566.5دار حجاجعليانساھرعلي18014838ذكور بشير البرغوثي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية58658.6عموريمحمدصافيعماد18014839ذكور بشير البرغوثي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية66966.9ھديبمحمودمجاھدماھر18014849ذكور بشير البرغوثي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية56556.5ريماوييحيىخالدمجاھد18014850ذكور بشير البرغوثي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية66166.1كنعانحسنسالمةمجد18014851ذكور بشير البرغوثي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية55355.3ابو عقلحسنيفؤادمجدي18014852ذكور بشير البرغوثي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية82982.9برغوثيحسينسمحانمحمد18014856ذكور بشير البرغوثي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية52652.6سنافقدورةاسامهمحمود18014862ذكور بشير البرغوثي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية57857.8ابو خرمةمحمودوصفيمحمود18014865ذكور بشير البرغوثي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية60260.2عقلمحمودفارسنضال18014868ذكور بشير البرغوثي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية53453.4برغوثيوحيدكارمھيثم18014869ذكور بشير البرغوثي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية59859.8قاسمقاسمعباسوليد18014870ذكور بشير البرغوثي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية61661.6الخطيبصبريعبدالمعطيشاكر18014872دير نظام الثانوية المختلطةرام هللا



العلوم االنسانية58158.1مزھرعبدالھاديمحمدھمام18014875دير نظام الثانوية المختلطةرام هللا
العلوم االنسانية78778.7أحمدلطفيمصباحاياس18014881ذكور قراوة وكفر عين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية59859.8دغرةمصطفىفريداحمد18014884ذكور قراوة وكفر عين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية82882.8رفاعيابراھيممحمدضياء18014891ذكور قراوة وكفر عين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية64164.1عرارعودةأحمدعودة18014894ذكور قراوة وكفر عين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية67067عرارجبراحمدمجدي18014900ذكور قراوة وكفر عين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية97497.4دغرةصبحيعدنانمنذر18014907ذكور قراوة وكفر عين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية55755.7ابو خرمهيوسفاحمديوسف18014908ذكور قراوة وكفر عين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية76076زھرانعبد الرحيمخالدحذيفة18014913ذكور سعدات عالن الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية60560.5زھرانيوسفعليحسين18014915ذكور سعدات عالن الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية74974.9عنكوشاحمدعبد الستارعمر18014918ذكور سعدات عالن الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية74974.9زھرانشحادةمحمدمحمود18014922ذكور سعدات عالن الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية84584.5زھرانعبد الرحمنمروانمراد18014923ذكور سعدات عالن الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية56756.7عطاعيدباسممصطفى18014924ذكور سعدات عالن الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية56956.9احبيسخميسراسممعمر18014925ذكور سعدات عالن الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية64364.3عطامصطفىمحموديوسف18014927ذكور سعدات عالن الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية46351.4مسعدجريسجميلابراھيم18014928ذكور عابود الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية69176.8فواضلةعطانوافاشرف18014929ذكور عابود الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية83883.8عبدالمجيدزھديطاھرأيھم18014930ذكور عابود الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية68268.2جرنابراھيممنذرتامر18014931ذكور عابود الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية61261.2زھرانطهسمحانجميل18014933ذكور عابود الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية72072دار صالحمحمودجھادمحمود18014936ذكور عابود الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية84984.9ديابعبدهللاعدنانزيد18014937ذكور عابود الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية68668.6البرغوثيحلميايادعلي18014940ذكور عابود الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية51351.3عبدالمجيدمحمدطارقمحمد18014941ذكور عابود الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية45951فواضلةسليمجميلوسام18014942ذكور عابود الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية68168.1إعبيهعبد الرحمناكرماياد18014943ذكور رنتيس الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية65565.5أبو سليمأحمدمحمدجمال18014944ذكور رنتيس الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية62562.5خلفعبد الكريمربحيحذيفة18014945ذكور رنتيس الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية75775.7دارعابدعليمحمدحذيفة18014946ذكور رنتيس الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية60760.7خلفعبد الكريمباجسعبد الكريم18014950ذكور رنتيس الثانويةرام هللا



العلوم االنسانية75875.8بلوطعبد الحميدعبد اللطيفمحمد18014953ذكور رنتيس الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية63163.1خطيبأحمدعايدمصعب18014954ذكور رنتيس الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية85685.6أبو سليميوسفشاكريوسف18014956ذكور رنتيس الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية61461.4زيتونعبد القادرثابتأحمد18014957ذكور اللبن الغربي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية87187.1أبو سالمأحمدشفيقأنس18014958ذكور اللبن الغربي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية80380.3زيتونعبد القادرمحمودبالل18014959ذكور اللبن الغربي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية80080زيتونعبد القادرمحمدصھيب18014961ذكور اللبن الغربي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية87087عيسىعطيةعيسىطارق18014962ذكور اللبن الغربي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية74874.8سالمعليفوازفوزي18014964ذكور اللبن الغربي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية68068ابو سالممحمدايادكمال18014965ذكور اللبن الغربي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية74074سالمةذيبمازنكمال18014966ذكور اللبن الغربي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية51751.7دار راضيمحمدياسرمالك18014967ذكور اللبن الغربي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية62162.1راضيمحمدتحسينمحمد18014969ذكور اللبن الغربي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية68468.4زيتونشريفمصطفىمحمد18014972ذكور اللبن الغربي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية52952.9ناصريوسفعليمحمود18014973ذكور اللبن الغربي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية88888.8قدحمحمدباسمابراھيم18014975ذكور شقبا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية62262.2حسانحسنيمحمودباسل18014977ذكور شقبا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية77177.1ثابتمحمداحمدثابت18014978ذكور شقبا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية75875.8المصريخليلجبريلجالل18014979ذكور شقبا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية72872.8مطاوعخالدمحمودخالد18014980ذكور شقبا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية90990.9شلشعزتشكريسعدات18014981ذكور شقبا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية73873.8حسانجميلكمالصالح18014982ذكور شقبا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية67267.2شلشعلياحمدعبد الجابر18014985ذكور شقبا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية74274.2شلشعليعبد الرحمنعلي18014986ذكور شقبا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية75275.2قدحفرححمد هللامالك18014988ذكور شقبا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية74574.5قدحعودةعليانمحمد18014990ذكور شقبا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية86286.2شلشعبد العزيزكاملمحمد18014991ذكور شقبا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية96396.3حسنمحمدرمضانمعاوية18014992ذكور شقبا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية76076قدحمحمودابراھيمنعمان18014993ذكور شقبا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية85685.6ذيبخليلياسراحمد18014994 شبتين الثانوية المختلطةرام هللا
العلوم االنسانية78078محيسنسعداتجمالباسل18014995 شبتين الثانوية المختلطةرام هللا



العلوم االنسانية72272.2محيسندرويشساميدرويش18014996 شبتين الثانوية المختلطةرام هللا
العلوم االنسانية64264.2محيسنسعداتجاللسعدي18014997 شبتين الثانوية المختلطةرام هللا
العلوم االنسانية78378.3ذيبعبد الحفيظمحمودسمير18014998 شبتين الثانوية المختلطةرام هللا
العلوم االنسانية85585.5محيسنسعداتجميلمعاذ18015002 شبتين الثانوية المختلطةرام هللا
العلوم االنسانية78978.9طليبعبد هللاوجيهابراھيم18015005 دير ابزيع الثانوية المختلطةرام هللا
العلوم االنسانية70070جعوانزكريازيادانس18015007 دير ابزيع الثانوية المختلطةرام هللا
العلوم االنسانية74174.1خطابحسنمحمدحسن18015010 دير ابزيع الثانوية المختلطةرام هللا
العلوم االنسانية61361.3نافعرجبعدليخيري18015011 دير ابزيع الثانوية المختلطةرام هللا
العلوم االنسانية69069ابراھيممحمدماھرصابر18015014 دير ابزيع الثانوية المختلطةرام هللا
العلوم االنسانية68168.1الطويلعطامحمدعطا18015016 دير ابزيع الثانوية المختلطةرام هللا
العلوم االنسانية58158.1خليلرباحناصرعطا18015017 دير ابزيع الثانوية المختلطةرام هللا
العلوم االنسانية63663.6غانمعبد القدوساحمدعمرو18015018 دير ابزيع الثانوية المختلطةرام هللا
العلوم االنسانية70770.7حميدمحمودتيسيرمحمد18015022 دير ابزيع الثانوية المختلطةرام هللا
العلوم االنسانية74474.4طويلاحمدعبد القادرمحمد18015024 دير ابزيع الثانوية المختلطةرام هللا
العلوم االنسانية78278.2علي عثمانيعقوبعثمانمحمد18015025 دير ابزيع الثانوية المختلطةرام هللا
العلوم االنسانية58058سمحانفؤادمحمداحمد18015028ذكور كفر نعمة الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية66866.8حمايليونساحمدامير18015030ذكور كفر نعمة الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية57857.8دار الديكاسماعيلنافزامين18015031ذكور كفر نعمة الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية82282.2اشقرلطفيياسرانس18015032ذكور كفر نعمة الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية68168.1ديكعبد هللابراھيمحسام18015034ذكور كفر نعمة الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية64164.1مصطفىذياباحمدسعد18015036ذكور كفر نعمة الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية62162.1عبدهحسينمحمدسيف18015037ذكور كفر نعمة الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية62369.2شاھينالياسجميلشادي18015038ذكور كفر نعمة الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية67067عطاياحسنيمحمدشريف18015039ذكور كفر نعمة الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية58458.4كريكراحمدفايقضياء18015041ذكور كفر نعمة الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية65565.5ديكاسحقمحمدعبد الرحمن18015044ذكور كفر نعمة الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية56656.6سايسابراھيميوسفمحمد18015047ذكور كفر نعمة الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية53853.8عطايامحمودايمنمحمود18015048ذكور كفر نعمة الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية61661.6سايسمحمدحاتممحمود18015049ذكور كفر نعمة الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية51957.7شاھينمنصوركريممروان18015051ذكور كفر نعمة الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية58658.6سايسسعيديوسفمعتصم18015053ذكور كفر نعمة الثانويةرام هللا



العلوم االنسانية55155.1عطاياعليمحمدوسام18015056ذكور كفر نعمة الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية70670.6شيخ غانممحمدمحموديوسف18015057ذكور كفر نعمة الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية70170.1سايسعمريعقوبيوسف18015058ذكور كفر نعمة الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية59059أبو رجمهمحمودراتبأحمد18015059بلعين الثانوية المختلطةرام هللا
العلوم االنسانية67267.2عناقوةمحموداسماعيلابراھيم18015073ذكور اتحاد صفا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية54254.2عثمانعاطفابراھيماحمد18015074ذكور اتحاد صفا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية57857.8خطابنمرذيباحمد18015075ذكور اتحاد صفا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية70270.2عنقاويمحمودسليماناحمد18015077ذكور اتحاد صفا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية70770.7امارةمحمدعيسىاحمد18015078ذكور اتحاد صفا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية57757.7دار ابو علبةطهفضلاحمد18015079ذكور اتحاد صفا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية67667.6العنقاوياسماعيلفخرياسماعيل18015084ذكور اتحاد صفا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية70870.8الشيخ احمدخليلرمزيايھم18015086ذكور اتحاد صفا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية56056حمدانجعفروليدجعفر18015088ذكور اتحاد صفا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية61661.6دار خطابنمرعبد الرازقرمضان18015092ذكور اتحاد صفا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية69869.8فلنةھاشممحمدزياد18015093ذكور اتحاد صفا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية69069حمادمصطفىغالبسامح18015094ذكور اتحاد صفا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية73673.6مرهشكريعليسعيد18015095ذكور اتحاد صفا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية78878.8شحادةعبد المجيديحيىسلطان18015097ذكور اتحاد صفا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية68868.8اشنينهداودطالبسند18015098ذكور اتحاد صفا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية66266.2كراجةزكيجمعةضياء18015100ذكور اتحاد صفا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية56256.2دار خطاببدرفوازعامر18015102ذكور اتحاد صفا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية55955.9نصرحسينخالدعاھد18015103ذكور اتحاد صفا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية58058ابو صفيةمحمديوسفعالء الدين18015105ذكور اتحاد صفا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية62162.1ضيف هللاصالحمحمدعيسى18015107ذكور اتحاد صفا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية66066نصرحسينرائدفادي18015108ذكور اتحاد صفا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية57057بدرانعقلباسممحمد18015113ذكور اتحاد صفا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية57357.3سليمانسعيدراسممحمد18015117ذكور اتحاد صفا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية63563.5ناصريعقوبزاھيمحمد18015119ذكور اتحاد صفا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية67667.6سليمانحسنزيادمحمد18015120ذكور اتحاد صفا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية64064سليمانرشيدزيادمحمد18015121ذكور اتحاد صفا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية62862.8عالناحمدصالحمحمد18015122ذكور اتحاد صفا الثانويةرام هللا



العلوم االنسانية59359.3نصرموسىعطامحمد18015123ذكور اتحاد صفا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية53353.3خضرعبد الرحمنناصرمحمد18015124ذكور اتحاد صفا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية64864.8كراجةداودنسيممحمد18015125ذكور اتحاد صفا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية75075سليمانعبد الحفيظفرحمصطفى18015127ذكور اتحاد صفا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية73473.4عنقاويعليساميمعتز18015129ذكور اتحاد صفا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية63563.5الشيخ احمداحمدعليموسى18015132ذكور اتحاد صفا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية58358.3اسماعيلمحمدمحموديوسف18015136ذكور اتحاد صفا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية70870.8عطعوطذيابسعيداسالم18015138ذكور  خربثا المصباح الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية73273.2مصلحخضرشريفأحمد18015141ذكور  خربثا المصباح الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية57457.4مصلحمحمودفيصلأحمد18015142ذكور  خربثا المصباح الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية56656.6دراجعفنمحمدأمير18015143ذكور  خربثا المصباح الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية52152.1دراجابراھيمبدرأمين18015144ذكور  خربثا المصباح الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية61261.2الفقيرحسنسالمهحسن18015146ذكور  خربثا المصباح الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية68468.4دراجحسننعيمسعد18015148ذكور  خربثا المصباح الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية56256.2عطيهسعيدصالحطارق18015150ذكور  خربثا المصباح الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية57257.2دراجعليخالدعلي18015155ذكور  خربثا المصباح الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية61261.2دار مصلحعبد الفتاحنائلعماد18015156ذكور  خربثا المصباح الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية71471.4ھبلموسىشريفعمر18015158ذكور  خربثا المصباح الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية57457.4دراجحسنعايدفتحي18015160ذكور  خربثا المصباح الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية53153.1مصلحذيبعبد الجوادقسورة18015161ذكور  خربثا المصباح الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية72572.5حرفوشسعدهللامحمدكامل18015162ذكور  خربثا المصباح الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية57257.2دار مصلحيوسفخليلمحمد18015164ذكور  خربثا المصباح الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية65365.3ھبلمحمدزيادمحمد18015166ذكور  خربثا المصباح الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية72972.9مصلحنعيمرائدمعاذ18015168ذكور  خربثا المصباح الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية66066دراججميلحاتموليد18015171ذكور  خربثا المصباح الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية60660.6مصلحعثمانخالديزن18015173ذكور  خربثا المصباح الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية65565.5عاصيمحمودفيصلايھاب18015174ذكور بيت لقيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية54354.3موسىاحمدرسميابي18015175ذكور بيت لقيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية66466.4جمعةجبرمصطفىاحمد18015176ذكور بيت لقيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية67767.7حمدمحمدابراھيماسامة18015177ذكور بيت لقيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية59259.2عاصيحسانحمودةاعبيد18015178ذكور بيت لقيا الثانويةرام هللا



العلوم االنسانية72372.3عاصيحمادمحمدباسل18015180ذكور بيت لقيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية57557.5موسىجميلسعيدبراء18015181ذكور بيت لقيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية70370.3مفارجةناصرجمالبسيم18015182ذكور بيت لقيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية56756.7عاصيسعيدھانيحمزة18015184ذكور بيت لقيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية60460.4مفارجةمحمدنافززھير18015185ذكور بيت لقيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية80780.7بدرسالممحمدسائد18015186ذكور بيت لقيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية85485.4مفارجةعبد اللطيفعثمانسامح18015187ذكور بيت لقيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية81481.4دار عاصيجبرمحمدسند18015188ذكور بيت لقيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية71871.8بدرفھدمحمدشھاب الدين18015189ذكور بيت لقيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية88688.6عاصيفريدرياضعاھد18015191ذكور بيت لقيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية63063بدرعبد هللاعليعبد هللا18015192ذكور بيت لقيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية65165.1عاصيعبد العزيزفرجعدي18015194ذكور بيت لقيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية50850.8مفارجةنمراسدعز الدين18015195ذكور بيت لقيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية53353.3موسىمحمودحسينعز الدين18015196ذكور بيت لقيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية72672.6دار موسىغنايمحمدوعز الدين18015197ذكور بيت لقيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية76776.7مفارجةسميحمنورعمير18015200ذكور بيت لقيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية65765.7بدرجبرحربفاروق18015201ذكور بيت لقيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية54154.1مفارجةمحمدمحمودمأمون18015203ذكور بيت لقيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية72372.3بدرعليسليمانمجاھد18015204ذكور بيت لقيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية63163.1دار عاصيمحمودعليمجاھد18015205ذكور بيت لقيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية57057حمد هللاحسينجمالمحمد18015207ذكور بيت لقيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية80880.8مفارجةصالححمودةمحمد18015209ذكور بيت لقيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية63463.4عاصيحسينمحمودمصطفى18015215ذكور بيت لقيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية66766.7عاصيابراھيممحمودمعاذ18015216ذكور بيت لقيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية57757.7عاصيحسنعودةنزار18015220ذكور بيت لقيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية76376.3عاصيراتبصالحوسام18015221ذكور بيت لقيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية61861.8عاصيحمادعليوعد18015222ذكور بيت لقيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية65965.9دار موسىعبد الحليميوسفوليد18015223ذكور بيت لقيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية86286.2بدرعزيزاحمديزن18015224ذكور بيت لقيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية73473.4موسىعثمانمحمديوسف18015225ذكور بيت لقيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية71971.9حمدابراھيممحمداحمد18015228الطيرة بيت عور الفوقا الثانوية المختلطةرام هللا



العلوم االنسانية66066حمدابراھيمغساناسالم18015229الطيرة بيت عور الفوقا الثانوية المختلطةرام هللا
العلوم االنسانية52352.3محمداسماعيلھشاماسماعيل18015230الطيرة بيت عور الفوقا الثانوية المختلطةرام هللا
العلوم االنسانية71871.8محمدمنيرفايزامجد18015231الطيرة بيت عور الفوقا الثانوية المختلطةرام هللا
العلوم االنسانية55155.1سالمةعبد الكريممحمدامجد18015232الطيرة بيت عور الفوقا الثانوية المختلطةرام هللا
العلوم االنسانية53853.8خطيبطهمصطفىانس18015233الطيرة بيت عور الفوقا الثانوية المختلطةرام هللا
العلوم االنسانية66966.9عالنجودتمحمدجودت18015234الطيرة بيت عور الفوقا الثانوية المختلطةرام هللا
العلوم االنسانية63463.4زھرانمحمدزھرانحكيم18015235الطيرة بيت عور الفوقا الثانوية المختلطةرام هللا
العلوم االنسانية67467.4محمدصبحيابراھيمحميد18015236الطيرة بيت عور الفوقا الثانوية المختلطةرام هللا
العلوم االنسانية59059محمدمحمدابراھيمعبيدة18015238الطيرة بيت عور الفوقا الثانوية المختلطةرام هللا
العلوم االنسانية56056حمدابراھيماحمدعبيدة18015239الطيرة بيت عور الفوقا الثانوية المختلطةرام هللا
العلوم االنسانية60860.8حمدعليمزيدمحمد18015241الطيرة بيت عور الفوقا الثانوية المختلطةرام هللا
العلوم االنسانية58058طليبمحمودفائقمحمود18015242الطيرة بيت عور الفوقا الثانوية المختلطةرام هللا
العلوم االنسانية57857.8حمدابراھيماديبھيثم18015244الطيرة بيت عور الفوقا الثانوية المختلطةرام هللا
العلوم االنسانية51251.2دارسعدمحمدصالحابراھيم18015245اتحاد الجانية راس كركر الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية71871.8فخيدةمحمدصالحامجد18015246اتحاد الجانية راس كركر الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية61061سمحانفتوحتيسيرامير18015247اتحاد الجانية راس كركر الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية64764.7شيخةحسنمحمودحسن18015250اتحاد الجانية راس كركر الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية78878.8ابو فخيدةعيسىخليلخليفة18015251اتحاد الجانية راس كركر الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية60360.3سمحانحسنوديعرافت18015252اتحاد الجانية راس كركر الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية72772.7فخيدةعبد الرحيمفرحعبد الرحيم18015257اتحاد الجانية راس كركر الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية82682.6ابو فخيدةعطاهللانائلعطا هللا18015258اتحاد الجانية راس كركر الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية78378.3نوفلاحمدعليعالء الدين18015259اتحاد الجانية راس كركر الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية61961.9فخيدةظاھرفھدقاسم18015260اتحاد الجانية راس كركر الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية67767.7ابو فخيدةعبد الرحمنخالدمحمد18015263اتحاد الجانية راس كركر الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية54854.8بدوانمحمدساميمحمد18015264اتحاد الجانية راس كركر الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية56556.5سمحانتوفيقفايقمحمد18015266اتحاد الجانية راس كركر الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية64764.7نصارعيسىمحمودمحمد18015267اتحاد الجانية راس كركر الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية78478.4يوسفمحمدنادرمحمد18015268اتحاد الجانية راس كركر الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية61161.1نوفلعبد الحميدوديعمحمد18015269اتحاد الجانية راس كركر الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية64064ابو فخيدةتيمرجبمحمود18015271اتحاد الجانية راس كركر الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية71071مظلومموسىعايدمحمود18015272اتحاد الجانية راس كركر الثانويةرام هللا



العلوم االنسانية53153.1فخيدةعليمحمدياسر18015274اتحاد الجانية راس كركر الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية63763.7درويشاحمدعبد هللابراھيم18015276ذكور بيتللو الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية72272.2ابوزايدهحسنمحمودحذيفة18015278ذكور بيتللو الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية60860.8صافيسمارةصالحسيف الدين18015280ذكور بيتللو الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية57757.7بزارمحمدعميرعمر18015281ذكور بيتللو الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية51551.5عبد الغنيعبد الغنيمحمودعمر18015282ذكور بيتللو الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية60860.8زيادةفھميعادلفھمي18015284ذكور بيتللو الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية60660.6درويشعبد الرازقصالحمحمد18015287ذكور بيتللو الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية87387.3عقلمحمدصايلمحمد18015288ذكور بيتللو الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية64664.6صافيسمارةصالحمحمود18015290ذكور بيتللو الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية62162.1درويشحسينمحمدمحمود18015291ذكور بيتللو الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية73773.7بدوانعليمحمدمحمود18015292ذكور بيتللو الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية74574.5بزارموسىفايزمصعب18015293ذكور بيتللو الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية62662.6بزارجميلمحمدنزار18015294ذكور بيتللو الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية73173.1حمدانمحمدرائداسامة18015299دير عمار الثانوية المختلطةرام هللا
العلوم االنسانية70070غبايننعمانفتحياسالم18015300دير عمار الثانوية المختلطةرام هللا
العلوم االنسانية57657.6بدحةمحمدنايفانس18015302دير عمار الثانوية المختلطةرام هللا
العلوم االنسانية73673.6عودةداودعبدهللاداود18015307دير عمار الثانوية المختلطةرام هللا
العلوم االنسانية91691.6سالمةعطامحمدصالح الدين18015308دير عمار الثانوية المختلطةرام هللا
العلوم االنسانية72572.5زيدظاھرحسنطارق18015309دير عمار الثانوية المختلطةرام هللا
العلوم االنسانية68768.7دار زيدعبدالرحمنيوسفعبد الرحمن18015311دير عمار الثانوية المختلطةرام هللا
العلوم االنسانية64064زيدحسنعليعالء18015312دير عمار الثانوية المختلطةرام هللا
العلوم االنسانية77077زيدمحمدحسنمحمد18015315دير عمار الثانوية المختلطةرام هللا
العلوم االنسانية54354.3درويشمحمدسليمانمحمد18015316دير عمار الثانوية المختلطةرام هللا
العلوم االنسانية75675.6عسافعليجمعةمحمود18015319دير عمار الثانوية المختلطةرام هللا
العلوم االنسانية52152.1موسىمحمودحسينمحمود18015320دير عمار الثانوية المختلطةرام هللا
العلوم االنسانية88188.1عودهعبد الرحيمعبدهللايوسف18015326دير عمار الثانوية المختلطةرام هللا
العلوم االنسانية60760.7درا منهمحمدتيسيراحمد18015327جماال الثانوية المختلطةرام هللا
العلوم االنسانية58758.7درامنهمحمدعبد الماجدمحمد18015331جماال الثانوية المختلطةرام هللا
العلوم االنسانية73773.7انجاصعبد الرؤوفابراھيماحمد18015333ذكور خربثا بني حارث الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية51451.4الرفاعيوجيهادماسامة18015335ذكور خربثا بني حارث الثانويةرام هللا



العلوم االنسانية65965.9انجاصاسماعيلعمراسماعيل18015336ذكور خربثا بني حارث الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية56956.9ابو عياشاسماعيلعياشاسماعيل18015337ذكور خربثا بني حارث الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية87387.3بيتللوحباسربحيحباس18015339ذكور خربثا بني حارث الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية57857.8دار الشيخمحمدباللعبد اللطيف18015342ذكور خربثا بني حارث الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية64364.3طعم هللاعبد القادرمحمدعبد القادر18015344ذكور خربثا بني حارث الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية65865.8انجاصيعقوباحمدعزام18015346ذكور خربثا بني حارث الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية74574.5انجاصحسنمصطفىمحمد18015347ذكور خربثا بني حارث الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية73773.7الشيخمحمداحمدوسيم18015350ذكور خربثا بني حارث الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية77177.1بيتللوابراھيممحمديزن18015351ذكور خربثا بني حارث الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية56656.6حمودةيوسفربحييوسف18015352ذكور خربثا بني حارث الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية92792.7حسينيوسفغازيأمجد18015353ذكور دير قديس الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية81881.8خالدجاسربسامخالد18015354ذكور دير قديس الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية62862.8سطيحيوسفحامدراجح18015355ذكور دير قديس الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية58158.1حسينزھديبسيمروبين18015357ذكور دير قديس الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية62962.9حسينرسميحسينروحي18015358ذكور دير قديس الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية87987.9عرمانحسنعزيزسامح18015359ذكور دير قديس الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية66566.5حسينيوسفغازيسامر18015360ذكور دير قديس الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية54854.8اسطيحعزتھاللسيف الدين18015361ذكور دير قديس الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية76676.6سرورجبرينمھرانعبدهللا18015364ذكور دير قديس الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية59559.5ناصرناصرنزيهعبدهللا18015365ذكور دير قديس الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية69869.8ناصرعليرائدمحمد18015366ذكور دير قديس الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية64264.2نصارمحمدشاكرمحمد18015367ذكور دير قديس الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية50850.8سطيحمحمدرباحمحمود18015368ذكور دير قديس الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية54854.8سطيحمصطفىعبدهللامحمد18015369ذكور دير قديس الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية65465.4صدقهصالحصالحاحمد18015372ذكور نعلين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية64864.8موسىمحمودمحمداحمد18015373ذكور نعلين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية67367.3خواجهلطفيايادأدھم18015374ذكور نعلين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية80080نافعشكريزكيامام18015375ذكور نعلين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية67167.1سرورحسنعبد الكريمحذيفه18015377ذكور نعلين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية52052نافعأحمدمحمدحمدي18015378ذكور نعلين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية57057سرورحسنمحمدرأفت18015381ذكور نعلين الثانويةرام هللا



العلوم االنسانية71471.4خواجامحمدزيادطارق18015382ذكور نعلين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية62962.9سرورمحمودخليلعبد الجبار18015383ذكور نعلين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية70970.9صدقهعبد الحافظعدوانعبد الحافظ18015384ذكور نعلين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية62662.6عميرهحسينجمالعرفات18015386ذكور نعلين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية63363.3عميرهحسينعليعكرمة18015387ذكور نعلين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية64064قاحوشعطاغالبعالء18015388ذكور نعلين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية82982.9صدقهعبد الحافظمحمودعلي18015389ذكور نعلين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية56156.1سرورابراھيمراتبقتيبة18015390ذكور نعلين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية68968.9صدقهشاكرحامدمؤمن18015391ذكور نعلين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية62962.9موسىمحموداحمدمحمد18015392ذكور نعلين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية69269.2خواجاحسينداودمحمد18015393ذكور نعلين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية64564.5رفاتيحسينعبد المحسنمحمد18015394ذكور نعلين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية59359.3صدقهحمدانعبدمحمد18015395ذكور نعلين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية65065موسىمصطفىعطامحمد18015396ذكور نعلين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية55555.5سرورابراھيمفھميمحمد18015397ذكور نعلين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية83983.9صدقهأحمدنعمانمحمد18015399ذكور نعلين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية66966.9نافعشعبانحسنيمحمود18015402ذكور نعلين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية57657.6صدقهمحمدعبد اللطيفمنتصر18015403ذكور نعلين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية89089راضييوسفعلييوسف18015406ذكور نعلين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية62962.9موسىيوسفحساميزيد18015407ذكور نعلين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية73173.1عيداناحمدوجيهابراھيم18015408ذكور قبيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية65165.1قطنةصادقسفيانأحمد18015409ذكور قبيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية70970.9غيظانحسنعبد الستارحسن18015412ذكور قبيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية76876.8أجربحسنيوسفحسن18015413ذكور قبيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية69069حامدمحمودفايزحمد18015414ذكور قبيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية77477.4غيظانفوزيابراھيمخالد18015415ذكور قبيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية69769.7غيظانيحيىحسنسامح18015418ذكور قبيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية89789.7اجربمحمودسليمانضياء18015419ذكور قبيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية65565.5العبسيعبداللطيفشريفعبداللطيف18015420ذكور قبيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية65665.6دار عوضعطيةعمادمؤمن18015423ذكور قبيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية87887.8غيظاناحمدخالدمحمد18015425ذكور قبيا الثانويةرام هللا



العلوم االنسانية86386.3جبراحمدخليلمحمد18015426ذكور قبيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية81681.6عبسيمحمدفوزيمحمد18015427ذكور قبيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية65365.3اجربعبدهللاكاملمحمد18015428ذكور قبيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية77177.1حسانياسينمحمودمعتز18015429ذكور قبيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية87587.5غيظانعقليوسفھشام18015432ذكور قبيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية73573.5غيظانعليعيسىيزن18015433ذكور قبيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية64864.8مرارابراھيميوسفابراھيم18015434ذكور بدرس الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية70070عوضحامدحمدانحسن18015435ذكور بدرس الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية59159.1عليانخالدمحمدخالد18015436ذكور بدرس الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية72372.3عبد الكريمحسنحسينصايل18015437ذكور بدرس الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية53053عوضاحمدحسينمحمد18015440ذكور بدرس الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية67567.5عوضحسنخليلمحمد18015441ذكور بدرس الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية65165.1ابو عابدمحمدمصطفىاحمد18015444ذكور الشرعية الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية63063نافعاحمدنبيلانيس18015445ذكور الشرعية الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية72572.5مباركعبد العزيزاحمداواب18015446ذكور الشرعية الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية94094وھبةعونيكمالايھاب18015447ذكور الشرعية الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية93993.9وھبةعونيكمالبھاء الدين18015448ذكور الشرعية الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية70570.5خلفمحمدمصطفىبھاء18015449ذكور الشرعية الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية76476.4سالمينيوسفصبحتامر18015450ذكور الشرعية الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية92192.1عابدةمحمودداودخالد18015451ذكور الشرعية الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية77677.6الشيخعبد هللاحمدربيع18015452ذكور الشرعية الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية64864.8مصلحزكيطارقزكريا18015453ذكور الشرعية الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية59759.7ابوسيفسالمةجميلعماد18015457ذكور الشرعية الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية76576.5ابو عاصيصالحجمالعمر18015458ذكور الشرعية الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية74374.3شحادةعبد اللطيفناصرعمر18015459ذكور الشرعية الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية62362.3دار طويلعيسىماھرعيسى18015460ذكور الشرعية الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية80080طويلكمالجھادكمال18015461ذكور الشرعية الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية67067ابو حطبعبد الرحمنعليليث18015462ذكور الشرعية الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية71271.2مصلححسينجمالمحمد18015463ذكور الشرعية الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية73473.4طهسليماننضالمحمد18015465ذكور الشرعية الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية76076قنسطهاحمدمعتز18015468ذكور الشرعية الثانويةرام هللا



العلوم االنسانية53753.7مناصرةعبد الفتاحعودةمعتصم18015469ذكور الشرعية الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية93893.8جابرعبد المحسنمجدينضال18015470ذكور الشرعية الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية55055عوضاسماعيلمحمودھاني18015471ذكور الشرعية الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية81381.3دار ابو علويحسنمحمدابي18015472التين الطيبهرام هللا
العلوم االنسانية88688.6كحلهعيسىمحمداحمد18015473التين الطيبهرام هللا
العلوم االنسانية65172.3نصرتوفيقداھودادمون18015474التين الطيبهرام هللا
العلوم االنسانية62969.9خوريالياسانورالياس18015475التين الطيبهرام هللا
العلوم االنسانية76685.1ناصرامينمروانامين18015476التين الطيبهرام هللا
العلوم االنسانية69877.6كونهالياسايوباياد18015477التين الطيبهرام هللا
العلوم االنسانية67775.2بصيرعودةالياسبصير18015478التين الطيبهرام هللا
العلوم االنسانية50556.1حناحناجوادجون18015479التين الطيبهرام هللا
العلوم االنسانية78178.1ابو عجاقخليلفارسحسام18015480التين الطيبهرام هللا
العلوم االنسانية76885.3حناحناعمادحنا18015481التين الطيبهرام هللا
العلوم االنسانية83383.3حميدةخالدجوداتعالء18015482التين الطيبهرام هللا
العلوم االنسانية60667.3مصيصعرسانوليدعماد18015483التين الطيبهرام هللا
العلوم االنسانية87687.6كحلهعبدالقادرجبرعمرو18015484التين الطيبهرام هللا
العلوم االنسانية86986.9كحلةعليابراھيممحمد18015485التين الطيبهرام هللا
العلوم االنسانية86586.5بعيراتمحمدعودةمحمد18015486التين الطيبهرام هللا
العلوم االنسانية78178.1رمونينھادنضال18015487التين الطيبهرام هللا
العلوم االنسانية75875.8نتشهقاسمطاھراحمد18015488سيدة البشاره للروم الكاثوليكرام هللا
العلوم االنسانية83383.3عبدهنافزرفيقبشار18015489سيدة البشاره للروم الكاثوليكرام هللا
العلوم االنسانية55061.1عودةفھدجورجخالد18015490سيدة البشاره للروم الكاثوليكرام هللا
العلوم االنسانية61668.4زيادهسمعاننادرسمعان18015491سيدة البشاره للروم الكاثوليكرام هللا
العلوم االنسانية65472.7احولعودةباسمعودة18015492سيدة البشاره للروم الكاثوليكرام هللا
العلوم االنسانية83783.7قرطحسنيمنذرمؤيد18015493سيدة البشاره للروم الكاثوليكرام هللا
العلوم االنسانية80689.6حنحنسبيرواكرممازن18015494سيدة البشاره للروم الكاثوليكرام هللا
العلوم االنسانية78078شركسعليعثمانايمن18015495الرجاء االنجيليه اللوثريهرام هللا
العلوم االنسانية56562.8مصلحجاسرمازنجاسر18015496الرجاء االنجيليه اللوثريهرام هللا
العلوم االنسانية85485.4البسجاللنادرجالل18015497الرجاء االنجيليه اللوثريهرام هللا
العلوم االنسانية70478.2قرعجليلماھرجليل18015498الرجاء االنجيليه اللوثريهرام هللا
العلوم االنسانية80080عمرمحمددينو18015499الرجاء االنجيليه اللوثريهرام هللا



العلوم االنسانية70470.4عليانيوسفخالدزيد18015500الرجاء االنجيليه اللوثريهرام هللا
العلوم االنسانية63163.1ابو شريفزكريايحيىسامر18015501الرجاء االنجيليه اللوثريهرام هللا
العلوم االنسانية75575.5درسعليناصرعلي18015502الرجاء االنجيليه اللوثريهرام هللا
العلوم االنسانية85185.1سالمةعبد الرحمنماھرعمرو18015503الرجاء االنجيليه اللوثريهرام هللا
العلوم االنسانية72780.8صويصابراھيمباسمبسام18015504االنجيليه االسقفيه العربيهرام هللا
العلوم االنسانية79679.6عامرحسامعامرحسام18015506االنجيليه االسقفيه العربيهرام هللا
العلوم االنسانية54260.2ھيالنهعبد هللاعيسىخضر18015507االنجيليه االسقفيه العربيهرام هللا
العلوم االنسانية57563.9مشحورخليلاسامهخليل18015508االنجيليه االسقفيه العربيهرام هللا
العلوم االنسانية59359.3بطراويمحمدساميرامان18015509االنجيليه االسقفيه العربيهرام هللا
العلوم االنسانية67975.4مصرصعابراھيمشكريرمزي18015510االنجيليه االسقفيه العربيهرام هللا
العلوم االنسانية65072.2االصبحسليماننايفسليمان18015511االنجيليه االسقفيه العربيهرام هللا
العلوم االنسانية61268جاسراندرياعيسىسيمون18015512االنجيليه االسقفيه العربيهرام هللا
العلوم االنسانية66573.9بوشهسليمانھانيشارلي18015513االنجيليه االسقفيه العربيهرام هللا
العلوم االنسانية74174.1صوفانسليماحمدفارس18015514االنجيليه االسقفيه العربيهرام هللا
العلوم االنسانية72972.9ابو عليعبد الرحمنسعيدمحمد18015515االنجيليه االسقفيه العربيهرام هللا
العلوم االنسانية57857.8مصلحمحمودسميرمحمد18015516االنجيليه االسقفيه العربيهرام هللا
العلوم االنسانية74774.7مصلحمحمودسميرمھند18015517االنجيليه االسقفيه العربيهرام هللا
العلوم االنسانية60066.7طنوسميشيلالياسميشيل18015518االنجيليه االسقفيه العربيهرام هللا
العلوم االنسانية61361.3مقبولحسنينوليدنسيم18015519االنجيليه االسقفيه العربيهرام هللا
العلوم االنسانية66073.3صفديأديبجواداديب18015520االھليه الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية60567.2الدلوعوضسليمداود18015521االھليه الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية54460.4كسابريسليمفرحسليم18015522االھليه الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية57263.6كسبريسليممجديسليم18015523االھليه الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية64864.8ياغيمحمدعالءالدينصفوان18015524االھليه الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية61868.7دحمسجبرفؤادمجد18015525االھليه الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية66566.5رزقيوسفامجديوسف18015526االھليه الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية53653.6نابوتعبد الجابرعبد العظيماحمد18015527المستقبل الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية61861.8بزارمحمودھشامامير18015528المستقبل الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية55155.1جبرانحمادهيوسفامير18015529المستقبل الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية53253.2الھباشصدقيمحمودانس18015530المستقبل الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية55555.5شلةاسماعيلعثمانجعفر18015531المستقبل الثانويةرام هللا



العلوم االنسانية74474.4قضمانيعاھدغالبجھاد18015532المستقبل الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية77377.3دعناناجيمازنحمزه18015533المستقبل الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية70970.9سيسالمسليمعالءسليم18015534المستقبل الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية62962.9بدوانعبد اللطيفعاطفعلي18015537المستقبل الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية59859.8الديسيعليمحمدعلي18015538المستقبل الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية57357.3بوابمحموداسماعيلمحمد18015539المستقبل الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية76976.9محاربعبد القادرأحمدمحمد18015540المستقبل الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية58858.8صالحيوسفصبحيمحمد18015542المستقبل الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية84384.3شكرمحمدعليمحمد18015543المستقبل الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية71571.5عبد ربهعبد هللانضالمحمد18015544المستقبل الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية56956.9حسنمحمدنضالمحمد18015545المستقبل الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية69369.3عبد العزيزمحمدنعيممحمد18015546المستقبل الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية57757.7الغالينيمحمودرشديمحمود18015547المستقبل الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية78978.9مصلحيوسفجماليوسف18015549المستقبل الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية69669.6زيدانيحسنعبدهللاصھيب18015550الروم االرثوذكس الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية76176.1عجاجاحمدعامرعبد العزيز18015551الروم االرثوذكس الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية69769.7كعابنهعبد هللاسلمانعالء18015552الروم االرثوذكس الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية80980.9الخطيبمحمدشكريعمر18015553الروم االرثوذكس الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية72672.6ملبسجمعهباسمبراء18015554الروم االرثوذكس الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية51351.3حامداحمدمنيرمحمد18015555الروم االرثوذكس الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية54054جبعيهعبدمحمود18015556الروم االرثوذكس الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية53453.4عوادعبد الرحمنمحمدوئام18015557الروم االرثوذكس الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية56562.8غنيمخليليعقوبرامي18015558سان جورج الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية81281.2االشقرسليمخالدزيد18015559سان جورج الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية77777.7ابو سالمعيسىمحمدسيف الدين18015560سان جورج الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية74474.4ريماويعوضايمنعوض18015561سان جورج الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية69869.8انجاصعثمانسعيدمعتز18015562سان جورج الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية69769.7ابوغوشعبد الرحمنفوزيفارس18015563سان جورج الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية80880.8ابوغوشعبد الرحمننعيممھند18015564سان جورج الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية85885.8الشنيسعيدخليلمحمد18015565األوائل الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية76976.9زبدةجميلعونيھيثم18015566األوائل الثانويةرام هللا



العلوم االنسانية81381.3شرايعةاحمدرياضمصطفى18015569األوائل الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية60460.4ابوزينةأمينعبد المالكمأمون18015570األوائل الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية77377.3الشنيسعيدخالداحمد18015571األوائل الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية93393.3فقھاءاسماعيلھيثمساجد18015572األوائل الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية78178.1فخرمنيرعصاممالك18015573األوائل الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية53553.5شلطفاحمدنظميخالد18015574األوائل الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية62662.6سالودةخطاباحمدسعيد18015575األوائل الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية56256.2طهاميرخلفاحمد18015576األوائل الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية81181.1العطارينظميوجيهبالل18015577األوائل الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية65865.8مقبلعليناجحعمر18015578األوائل الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية61661.6حمصمصطفىعماداشرف18015579األوائل الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية58358.3اعرابيزكرياياسرمحمد18015580األوائل الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية72572.5خياطراضيرائدمحمد18015581األوائل الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية62462.4ضراغمةاحمدابراھيمخالد18015582األوائل الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية69469.4شاورمحمودنزيهسامر18015583األوائل الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية67367.3سليممحمدزيادمحمد18015584األوائل الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية58058جغمةعبد هللاماھرانس18015585األوائل الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية57857.8اسماعيلعادلمصعب18015586األوائل الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية52152.1ابورحمةجابرناصرجابر18015587األوائل الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية64364.3وھدانسليمحسينھادي18015588األوائل الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية55455.4شحادةعبد القادرجاللعادل18015589األوائل الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية81181.1فارسعبد الفتاحأكرمعالء18015590األوائل الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية59359.3ابو زايدةعبد الرحمنعبد الرحيمابراھيم18015591األوائل الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية47352.6عبدهللاكرمنجيباسعد18015592البطريركية الالتينية الثانوية - بير زيترام هللا
العلوم االنسانية65572.8خوريمحبوبجبرانجريس18015593البطريركية الالتينية الثانوية - بير زيترام هللا
العلوم االنسانية57563.9عبدهللاجريسعيسىجريس18015594البطريركية الالتينية الثانوية - بير زيترام هللا
العلوم االنسانية82391.4قسيسيعقوبمھندسري18015596البطريركية الالتينية الثانوية - بير زيترام هللا
العلوم االنسانية53853.8شحادةحسينابراھيماالء18015701بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية58758.7زيديوسفبساماالء18015702بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية84984.9سالمةداودسعداالء18015703بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية63363.3شحادةمحمدسعيداالء18015704بنات البيره الثانويةرام هللا



العلوم االنسانية67267.2مصلحخالدكمالاالء18015705بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية94994.9حسونةحافظحمديايات18015707بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية93993.9يغموراسماعيلخالدايات18015708بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية83883.8مطيرمحمديوسفايات18015709بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية70970.9سرابتةأحمدطهاية18015711بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية87387.3زھورمحمودعلياية18015712بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية74974.9أبو ھاشمعبد الرازقمحمداية18015714بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية97597.5العطشانخليلوليداية18015716بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية91391.3عواودةعبد القادرمصباحاريج18015719بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية94594.5المناصرةموسىابراھيماسراء18015720بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية73973.9زغموريابراھيمأحمداسراء18015721بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية74974.9مصلحشفيعتيسيراسراء18015722بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية69069مطيرمحمدراسماسراء18015725بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية54754.7شعورخليليونساسراء18015728بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية67867.8خطيبمحمدفؤاداسماء18015729بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية53953.9خطيبروبينكريماسماء18015730بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية85085أبو محسنحامدباسماسيل18015731بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية95195.1جانمعبد المجيدزياداسيل18015732بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية90390.3بدرعودةعادلاسيل18015733بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية60860.8أبو عينعليعبد الكريماسيل18015734بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية87887.8كاشفموسىعدناناسيل18015735بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية62062الحلوالحج حسنوليداماني18015737بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية94794.7حمدانصدقيفؤادامل18015738بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية73773.7دبعيمحمدمحموداميرة18015741بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية78478.4قرعانسليمانحمودةانتصار18015742بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية67567.5ددوفشعبد الجوادمحمد جوادانشراح18015743بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية82582.5طويلمحمدايمنايمان18015745بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية77377.3بدرانعبد الھاديصالحايمان18015747بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية74474.4رمحيابراھيمخالدبتول18015750بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية60960.9جبرعبد الفتاحجمالبراء18015751بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية59859.8علياناحمدرائدبراءة18015752بنات البيره الثانويةرام هللا



العلوم االنسانية76076العالمنايففھدبراء18015754بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية87687.6ملكةعبد هللاناجيبراء18015755بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية92092قرعانعليخليلبشائر18015756بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية79179.1حمايلمحمدناجحبشرى18015758بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية77977.9حنونعبد الفتاحاحمدبيان18015759بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية88888.8ملكيابراھيمعمادتالة18015763بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية88888.8صافيمحمداحمدتسنيم18015766بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية71871.8ھديبمحمدايادتسنيم18015767بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية61961.9عيسىيوسفخالدتسنيم18015768بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية91291.2عنبتاويعبد الرحيمھانيتسنيم18015769بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية70070خطاريجمعةانورثناء18015771بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية52252.2شحادةعبد الفتاحوليدثناء18015772بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية79679.6خطيبروبيندرويشجمانة18015773بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية88488.4مناصرةعبد هللامھناجمانة18015774بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية90390.3صفرانعبداحمدجوان18015775بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية56756.7شمروخعطا هللاخليلجھان18015776بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية77277.2عمبرمحمدخالدحليمة18015777بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية54454.4أبو كويكحسينبسامحنين18015779بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية83883.8علقممحمدخليلحنين18015781بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية81481.4حمدانمحمدمحمودحنين18015783بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية91991.9أبو شبيكةمحمدنافزحنين18015784بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية68968.9حافيأحمدنبيلحنين18015785بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية61561.5عابدابراھيممنتصرحورية18015786بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية94794.7حنونمحمد روحيعمرخزاما18015788بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية75075ذيبزھديمحمددانا18015790بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية74074بدارنةمحمدمحموددانا18015791بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية61361.3الفارحسنيمرتجيدانية18015793بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية91891.8عبد الحليمعبدفايزدعاء18015794بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية85885.8خطيبروبينوليددعاء18015796بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية77177.1اصالنسعيدمحمدديانا18015797بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية76176.1ترتيرزكيعبد الجليلربى18015799بنات البيره الثانويةرام هللا



العلوم االنسانية69869.8زايدعبد الرحمناحمدرشا18015801بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية79679.6يوسفقاسمجمالرؤى18015803بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية79479.4حاج ياسيندرويشمحمودروزاليا18015805بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية75275.2مصطفىصالحاحمدرغد18015806بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية60560.5سالمةسالمةحسنرنين18015807بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية89389.3شحادةعبد الرحيمعليرنين18015808بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية94394.3سمامرةموسىمحمودرنين18015809بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية84384.3ترتيرصالحرياضروان18015811بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية73873.8ابو كويكمحمدانورساجدة18015814بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية69369.3سمارةنظمينظامسارة18015816بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية77377.3خطابمحمودماھرسالي18015817بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية55755.7ابو عينحسنأحمدساندي18015818بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية65065كنسطهمحمدسجا18015819بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية72472.4دار عيسىاحمدايوبسالم18015825بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية79179.1حوشيةعبد الرحمنمحمودسماح18015826بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية66166.1محمدحسناحسانسناء18015827بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية81981.9وقادعثمانفتحيسندس18015828بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية83183.1الرومعبد الكريمزيادسندس18015830بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية68768.7صالحيكمالنبيلسنين18015833بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية63563.5جبرحسنروحيسھير18015834بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية61961.9طهخميساحمدسيال18015835بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية57557.5باليشفيقمحمدشادن18015836بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية68568.5اسمرمصطفىزيادشروق18015837بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية57657.6جبريلعبد الجوادشعبانشروق18015838بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية79379.3الخطيبعثمانعبد الرحيمشروق18015839بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية86686.6نشوينعبد هللاعزتشرين18015842بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية81781.7صمدنمرفارسشفاء18015843بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية51651.6طهوھيبشفاء18015844بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية84584.5ابو نجممصطفىشھوانشھد18015845بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية63763.7نمرعبد هللافايقشھد18015846بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية66966.9حبوبيعقوبمحمد نورانشھد18015847بنات البيره الثانويةرام هللا



العلوم االنسانية64164.1حتوحمديعمادشيماء18015848بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية72072حمدمحمدحسامصابرين18015849بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية77077بكيرسعيدحسينصابرين18015850بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية74874.8حمدمصطفىخضرصابرين18015851بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية74374.3درسحسنمصطفىصابرين18015853بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية60460.4ابو حسانعودةابراھيمصفية18015854بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية63663.6عداسيھاشمابراھيمضحى18015856بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية71771.7شافعيمنصورعبد الرؤوفعائشة18015859بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية76476.4نمرخليلنضالعائشة18015860بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية74274.2ابو شقرةموسىعبد الرازقعبير18015862بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية67467.4صافيحسنطلعتعرين18015864بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية69369.3حاج علياسماعيلأحمدفاطمة18015866بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية78178.1ابو شربكحسنمحمدفاطمة18015868بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية72472.4مصريحسنمحمودفاطمة18015869بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية65765.7يعقوبابراھيمعادلفداء18015871بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية63263.2سرحانمحمدطارقالنا18015873بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية89089يعقوبعبد هللامحمدلبنى18015874بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية77477.4رومعبد الكريمفؤادليلى18015875بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية94694.6بسطاميحمديأحمدلينة18015876بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية61861.8قشوعتوفيقعاصملين18015877بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية87187.1حمدانمحمدوفيقمرام18015880بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية84284.2ابراھيمتركيجمالمنار18015881بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية72972.9صالحاسماعيلحسنمنار18015882بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية90890.8زايدداودخليلمنار18015883بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية50650.6بيشاويعبد هللاسعيدمعالي18015887بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية85185.1الديكعبد هللاحسنمالك18015888بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية68568.5زينكاملالفتمزين18015892بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية88788.7فريجاتابراھيمعليمنى18015893بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية68768.7غزاويمحمدأحمدنعمة18015901بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية90390.3عبد الرحيمابراھيمحسامنور18015904بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية80780.7قمرمحمودمحمدنور18015907بنات البيره الثانويةرام هللا



العلوم االنسانية73073عنابيابراھيمنبيلنور18015908بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية77577.5زيدتوفيقناصرنيفين18015911بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية72472.4عليانشعبانمحمدھبة18015913بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية56056احدوشمحمدكمالھديل18015919بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية68668.6زايدابراھيمماجدوصال18015921بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية74874.8أبو ندىمحمدمعروفوعد18015922بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية56556.5حمادمحمودياسروالء18015923بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية58858.8عبيدةمحمدجبروالء18015925بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية95395.3حصارمةمحمدجھادوالء18015926بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية58458.4شحادة عليانمحمد صدقيمحسنيسرى18015929بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية64764.7عليانمحمديوسفتسنيم18015931بنات البيره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية58258.2الخطيبعطاقاھراالء18015934بنات عزيز شاھين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية88388.3عيسىعبد السالمجمالاية18015935بنات عزيز شاھين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية46451.6عزسليمانوليماديل18015936بنات عزيز شاھين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية76076عليمحمدعبد الرحمناسراء18015939بنات عزيز شاھين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية84484.4حنفيةمحمودعمراناسراء18015940بنات عزيز شاھين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية84384.3جبارينمحمدحاتماسالم18015941بنات عزيز شاھين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية67867.8مصطفىمصطفىاحمداسماء18015942بنات عزيز شاھين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية84084طميزةعبد الحافظصالحافنان18015944بنات عزيز شاھين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية71971.9سوقيعبد اللةاحمدالفت18015945بنات عزيز شاھين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية82182.1دار عطيةداودمحمداماني18015947بنات عزيز شاھين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية57263.6شاھينحناحربامل18015948بنات عزيز شاھين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية68668.6مرارتوفيقعبد اللةانوار18015949بنات عزيز شاھين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية84684.6دار عطيةداودمحمدايمان18015950بنات عزيز شاھين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية64864.8جبرينمحمودموسىايمان18015951بنات عزيز شاھين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية75175.1عوضسعيداسامةجنان18015953بنات عزيز شاھين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية71171.1الالمحمدمحمودجھينة18015954بنات عزيز شاھين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية58658.6قرابصةفالحيوسفحال18015956بنات عزيز شاھين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية51551.5معرفرشيدصالححنين18015960بنات عزيز شاھين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية62262.2فروخغانمخضردالية18015963بنات عزيز شاھين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية66866.8يعقوبساميزھديدالل18015965بنات عزيز شاھين الثانويةرام هللا



العلوم االنسانية62562.5دارخليلحسنابراھيمدينا18015966بنات عزيز شاھين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية78278.2مصلحاحمدمحمددينا18015968بنات عزيز شاھين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية64264.2شريتحعامرجمالرجاء18015970بنات عزيز شاھين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية75475.4جرداترزقزايدرشا18015971بنات عزيز شاھين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية60160.1اغبرعبد هللاكفاحرغد18015972بنات عزيز شاھين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية73173.1عوادمحمدخليلرماح18015973بنات عزيز شاھين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية59459.4شوقيةاحمدخليلرنا18015974بنات عزيز شاھين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية75575.5العليعبد المجيدوليدروان18015976بنات عزيز شاھين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية62862.8قواسمهعبد ربهحسينريم18015978بنات عزيز شاھين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية53453.4حداددرويشسعدورناد18015979بنات عزيز شاھين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية73273.2خضيرھشامصالحزھيرة18015980بنات عزيز شاھين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية90390.3عطايامصطفىنظامسارة18015981بنات عزيز شاھين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية73873.8شنينهصبحيعليسمر18015984بنات عزيز شاھين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية66566.5حدادسعيدسلطانسميرة18015985بنات عزيز شاھين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية79388.1عوادبطرسعونيسھاد18015987بنات عزيز شاھين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية76876.8دحدححسنخليلسھير18015988بنات عزيز شاھين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية84284.2وھبةعونيعالء الدينشروق18015989بنات عزيز شاھين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية61261.2ابو زينةمحمدعيسىشيماء18015991بنات عزيز شاھين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية91091غزاوياسماعيلجمالعائشة18015992بنات عزيز شاھين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية79879.8علقمصالحمحمدعال18015994بنات عزيز شاھين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية76576.5سليمانمحمودسميرغادة18015996بنات عزيز شاھين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية84084شاللدةشحادةنبيلغدير18015997بنات عزيز شاھين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية55655.6عابدسعيداحمدفرح18015999بنات عزيز شاھين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية58258.2الھرينيمحمدزيدانفرح18016000بنات عزيز شاھين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية65665.6جراداترزقكايدلبنى18016002بنات عزيز شاھين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية80880.8ابو حمديةمحمد امينمحمد باسملميس18016004بنات عزيز شاھين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية75275.2زمطيوسفاسماعيلمريم18016007بنات عزيز شاھين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية85485.4مزراعةفرحرائدمنار18016008بنات عزيز شاھين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية79579.5قاسمراشدصادقمنال18016009بنات عزيز شاھين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية73873.8حسينمحمدمعاويةميس18016010بنات عزيز شاھين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية62862.8جربوعةاحمدنبيلميادة18016011بنات عزيز شاھين الثانويةرام هللا



العلوم االنسانية65965.9ناديتوفيقعادلمي18016012بنات عزيز شاھين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية58658.6ابو العرايسطالبعوضمي18016013بنات عزيز شاھين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية70870.8عودةمحمديعقوبنسرين18016018بنات عزيز شاھين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية74774.7ابو حمديةامينحاتمنور18016020بنات عزيز شاھين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية83983.9رومةحسنفؤادنور18016021بنات عزيز شاھين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية82582.5سيوريربيعمحمد يسرينور18016022بنات عزيز شاھين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية76676.6عوادعبد المجيداسامةھبة18016023بنات عزيز شاھين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية62662.6جبرينشحدةغسانھبة18016024بنات عزيز شاھين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية61361.3عبدعبد السالمعبد المھديھديل18016026بنات عزيز شاھين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية72772.7ابو زايدةمحمدسفيانوفاء18016028بنات عزيز شاھين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية81481.4جواريشمحمدعليوفاء18016029بنات عزيز شاھين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية54754.7غبنصالحلطفيأالء18016032بنات بنت األزور الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية50050أبو شمةصالحجمالآمنة18016034بنات بنت األزور الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية84384.3كفايةخالدأسامةأحالم18016039بنات بنت األزور الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية68368.3موسىمحمودابراھيمإسالم18016041بنات بنت األزور الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية67567.5صرصورعبد المنعمطاھرأسماء18016042بنات بنت األزور الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية96296.2اسعدمحمودمنذرأشواق18016045بنات بنت األزور الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية93493.4عابدخالداسماعيلايمان18016049بنات بنت األزور الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية58758.7عبد ربهمصطفىحسنايمان18016050بنات بنت األزور الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية65665.6إتيمفريدايمان18016052بنات بنت األزور الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية61061عويسقاسممحمدأسماء18016053بنات بنت األزور الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية65165.1مزھريونسمحمداسماء18016054بنات بنت األزور الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية65165.1خروبيابراھيمماجدبشرى18016056بنات بنت األزور الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية81681.6مرةعبد الرحمنجمالبيان18016057بنات بنت األزور الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية84684.6الطويلكمالايادجنين18016061بنات بنت األزور الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية94194.1قرعانعليماجدحنين18016066بنات بنت األزور الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية68768.7خاليلةمصطفىاحمدختام18016067بنات بنت األزور الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية61061عابدفارسناصردعاء18016071بنات بنت األزور الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية71871.8إدريسعبد المنعماكرمرغدة18016076بنات بنت األزور الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية66066الطوسابراھيممحمودروان18016079بنات بنت األزور الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية77277.2ھارونعبد الجوادزيادروند18016080بنات بنت األزور الثانويةرام هللا



العلوم االنسانية88488.4ابو راسعبد السالمايمنساندي18016081بنات بنت األزور الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية58658.6عوضمحمديوسفسجا18016083بنات بنت األزور الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية61261.2حشاشمحمدحسنسلسبيل18016085بنات بنت األزور الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية84284.2شوامرةحمادفيصلسوزان18016088بنات بنت األزور الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية76276.2اسمرحسنيزيادسونا18016090بنات بنت األزور الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية53353.3طوقانحمد هللاسائدسيرين18016094بنات بنت األزور الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية79779.7دار عبد الحيزكينضالضحى18016095بنات بنت األزور الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية70870.8حميدةنمرانورعلياء18016098بنات بنت األزور الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية63263.2الشوامرةعايشمحمدعايدة18016099بنات بنت األزور الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية66766.7دار عليمحمدبسامغدير18016100بنات بنت األزور الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية58658.6صالحيةعبد هللامحمدكرمل18016103بنات بنت األزور الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية78778.7دودوعارفعبد السالمليلى18016107بنات بنت األزور الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية67667.6مرمرابراھيممريم18016111بنات بنت األزور الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية65565.5قرعانسالمساميمريم18016112بنات بنت األزور الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية87287.2ابو موسىجمعةعمرانمنتھى18016115بنات بنت األزور الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية53353.3حلبيحمديايھابمھا18016116بنات بنت األزور الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية64364.3حجاجلةمحمدفراسمي18016118بنات بنت األزور الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية82482.4جمعةاحمدسميرنرمين18016120بنات بنت األزور الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية87187.1قرعانسالماسامةنزيھة18016121بنات بنت األزور الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية67967.9بربارعبد الفتاحتوفيقنسرين18016122بنات بنت األزور الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية89389.3عابدماجدموسىنسرين18016124بنات بنت األزور الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية57757.7شحادةابراھيمعبد الوھابنورس18016128بنات بنت األزور الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية78278.2خالدمحمدابراھيمھديل18016129بنات بنت األزور الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية75975.9شراكةمصطفىحسنيوعد18016133بنات بنت األزور الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية82582.5شلةعمرحسنوالء18016134بنات بنت األزور الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية82382.3محمدحسيننجاتيياسمين18016136بنات بنت األزور الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية67267.2قويدرخميسمسلمآيه18016137بنات االسبانية الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية92692.6ابو زرعبد الوھابعبد الناصراسراء18016139بنات االسبانية الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية55455.4أبو قطيشحسنمحموداعتدال18016142بنات االسبانية الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية54554.5نجارعبد الحميدابراھيمايمان18016143بنات االسبانية الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية72172.1حوارثداودماھرايمان18016144بنات االسبانية الثانويةرام هللا



العلوم االنسانية66066رمانةعبد المنعمجمالبراء18016145بنات االسبانية الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية84284.2عامرعليمحمدبراءة18016146بنات االسبانية الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية61561.5حدادسعوديجميلحنين18016150بنات االسبانية الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية88788.7عامرعليمحمدحنين18016151بنات االسبانية الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية66766.7خليفةقاسممحمودحنين18016152بنات االسبانية الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية61261.2ابو قمرمحمدعليدانا18016154بنات االسبانية الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية92492.4ابو زرعبد الوھابعبد الناصردعاء18016155بنات االسبانية الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية59659.6جبرينمحمدعليريماء18016159بنات االسبانية الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية89689.6شلشمحمودآدمسحر18016160بنات االسبانية الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية69169.1زحلفسعيدانورسحر18016161بنات االسبانية الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية53353.3عيداحمدتيسيرسماح18016162بنات االسبانية الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية83583.5ياسينفرجصالح الدينشروق18016165بنات االسبانية الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية87587.5باكيراكرمناصرعبير18016167بنات االسبانية الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية95995.9قنديلمحمدجمعةعال18016168بنات االسبانية الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية62662.6عبد المجيدطاھرروحيفاطمة18016171بنات االسبانية الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية59859.8قويدرمحمودعدنانكوكب18016172بنات االسبانية الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية85885.8مرعيمحمدعمادكوكب18016173بنات االسبانية الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية61761.7نافعشعبانايادلميس18016174بنات االسبانية الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية91791.7دار طويلعبد الكريمايمنليلى18016175بنات االسبانية الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية87987.9الطويلانورجمالمرام18016176بنات االسبانية الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية54054حج ياسينجمالخالدمرام18016177بنات االسبانية الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية93993.9رمضانمحمداحمدمنار18016178بنات االسبانية الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية64364.3حمدعزتحاتمملفين18016180بنات االسبانية الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية72572.5دعنازكرياتيسيرھناء18016184بنات االسبانية الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية67967.9عبدهللاعبد هللاعادليسرى18016189بنات االسبانية الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية68468.4كمالعزميكمالاالء18016190بنات سميحة خليل الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية87987.9أبو ميالهعزتنبيلاالء18016191بنات سميحة خليل الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية54554.5حزينمحمدعليايه18016192بنات سميحة خليل الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية86786.7حميداتمحمودزكياشراق18016193بنات سميحة خليل الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية73173.1عزايزةابراھيمحبيبداليا18016194بنات سميحة خليل الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية74174.1عمارأحمدمحمددعاء18016195بنات سميحة خليل الثانويةرام هللا



العلوم االنسانية63863.8خلفأيوبمفيدديما18016196بنات سميحة خليل الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية50350.3عبد الرحيمابراھيماسماعيلربى18016197بنات سميحة خليل الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية75275.2أبو طاعةيوسفجمالروان18016199بنات سميحة خليل الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية92092خليلحسنأميةريما18016200بنات سميحة خليل الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية90390.3عسافعبد الفتاحعليشذى18016201بنات سميحة خليل الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية65265.2دار عمرمحمدخليلغدير18016204بنات سميحة خليل الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية65165.1محفوظمحمودخالدفداء18016206بنات سميحة خليل الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية58958.9أبو  طهذيبابراھيملقاء18016207بنات سميحة خليل الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية77977.9شويكيكاملسميرمالك18016208بنات سميحة خليل الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية69569.5أبو سنينةحربطاللھديل18016209بنات سميحة خليل الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية73273.2دولةعبدهللاحازماالء18016211بنات بيتونيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية79979.9فروخدعدوشناصراالء18016212بنات بيتونيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية88888.8بدويرجبحمداية18016213بنات بيتونيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية59059زيادةمحمدجبرعبد الكريماريج18016215بنات بيتونيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية82482.4قاللوةإسماعيليوسفاريج18016216بنات بيتونيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية61961.9خضورعواديوسفاسراء18016217بنات بيتونيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية90890.8دوالتصالحأحمداسماء18016218بنات بيتونيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية86386.3نمرصالحإبراھيماماني18016219بنات بيتونيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية80780.7حليمخضرمصطفىاماني18016220بنات بيتونيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية57357.3رجبإبراھيمسميحاميرة18016221بنات بيتونيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية80980.9قرطإلياسخليلانعام18016224بنات بيتونيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية61061زھرانعليعبدهللانعام18016225بنات بيتونيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية68968.9قاضيعليأحمدايناس18016230بنات بيتونيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية72372.3ھريشرباححسينبراء18016231بنات بيتونيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية74974.9شاھيننبھانجادهللابراءة18016232بنات بيتونيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية83183.1قرطيعقوبعصامتھاني18016235بنات بيتونيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية83583.5ھريشمحمدجبراجنات18016237بنات بيتونيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية59959.9محارمةخليلفتحيحنان18016239بنات بيتونيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية90890.8أبو فرجزكريمحمدحنان18016240بنات بيتونيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية81881.8صافيعزتنافزحنين18016241بنات بيتونيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية91391.3نمرسميرنمرحنين18016242بنات بيتونيا الثانويهرام هللا



العلوم االنسانية55555.5قاضيعرسانداودختام18016243بنات بيتونيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية73273.2عثمانإبراھيمسعيددعاء18016245بنات بيتونيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية61961.9صالحزكريايحيىدعاء18016248بنات بيتونيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية73573.5البسمحمدجمالديانا18016249بنات بيتونيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية67267.2أبو بكرفھيمجمالرؤى18016250بنات بيتونيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية88388.3الشوليعبد الفتاحسميررجاء18016251بنات بيتونيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية85685.6داغرمحمودسليمانرنين18016253بنات بيتونيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية90090حرزهللانمرعليروان18016255بنات بيتونيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية78378.3أبو ثرياعبد الفتاحمحمدروان18016256بنات بيتونيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية50050البطةزھدييوسفروان18016257بنات بيتونيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية53853.8الملكيوسفمصطفىريناد18016259بنات بيتونيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية90790.7إبو داللنعيممحمدزينب18016260بنات بيتونيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية79479.4نمرإبراھيمرزقسحر18016266بنات بيتونيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية90890.8دحلهمصطفىمنيرسمارا18016268بنات بيتونيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية64464.4بيتونيدرويشھانيسندس18016269بنات بيتونيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية81181.1نجارناديعودهسھير18016270بنات بيتونيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية66766.7أبو سليمخليليعقوبسوسن18016272بنات بيتونيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية74374.3طيطيإبراھيمصالح الدينشروق18016274بنات بيتونيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية62462.4شويكيكاظمعارفشروق18016275بنات بيتونيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية68568.5إعطيويحسينمحمدشروق18016276بنات بيتونيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية80080أبو كويكمحمدعليأكرمصفية18016279بنات بيتونيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية52352.3عثمانمصطفىغالبغادة18016282بنات بيتونيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية61161.1دار حمدعبدمحمدفداء18016285بنات بيتونيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية60360.3صرصورعبد الھاديطاللالرا18016286بنات بيتونيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية78278.2أبو ريدةعبد الرحمنعبدالرحيمليال18016287بنات بيتونيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية70470.4صالححسنجعفرليالي18016288بنات بيتونيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية73573.5ضيف هللاسليمانجمعةمرام18016290بنات بيتونيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية74474.4شراكةحسنشعبانمرام18016291بنات بيتونيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية57257.2محارمةخليلمحمدمرام18016292بنات بيتونيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية70470.4عبد الفتاحأحمدنھادمرام18016293بنات بيتونيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية91291.2أبو سليممحمدأمينمريم18016294بنات بيتونيا الثانويهرام هللا



العلوم االنسانية78478.4عبد الرحمنعبدالرحمنحسنمريم18016295بنات بيتونيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية64964.9محمد خليلأحمدعبد العزيزمريم18016296بنات بيتونيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية55555.5محمدجمعةناصرمنى18016297بنات بيتونيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية64564.5البسجاللنبيلميسال18016300بنات بيتونيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية69569.5صوالحيمحمودمحمدناديا18016301بنات بيتونيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية65965.9بدرانفضلنصرنجوان18016302بنات بيتونيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية70470.4شلبيسميح الدينسامحندى18016303بنات بيتونيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية76876.8زايدجاسرعبد الرحيمنرمين18016305بنات بيتونيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية52252.2نمرإسماعيلناجحنسرين18016306بنات بيتونيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية68768.7سمرينياسينمحمودنھيل18016307بنات بيتونيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية55555.5مغربيعطاعبد الناصرنور18016308بنات بيتونيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية83983.9مقدادمحمدنزارنوره18016310بنات بيتونيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية85385.3حمادعليمحمودھدوء18016312بنات بيتونيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية70270.2بيتونيعبدحسينسيارينھناء18016313بنات بيتونيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية56256.2محارمةخليلفتحيھيجر18016314بنات بيتونيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية84784.7لولواحمدمحمد نوراحالم18016318بنات الماجده وسيله الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية89489.4طهاحمدعبدالناصراريج18016320بنات الماجده وسيله الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية83183.1ابوعيشةعبدالحميدمحموداسراء18016321بنات الماجده وسيله الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية75475.4عوادعوض هللابراھيماسيل18016322بنات الماجده وسيله الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية60960.9ابوربيعمحمودعماداسيل18016323بنات الماجده وسيله الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية86786.7عوادمحمودخضراالء18016325بنات الماجده وسيله الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية91791.7منصورنمرمحمداالء18016326بنات الماجده وسيله الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية79279.2الحموريشمس الدينمنيبانجي18016327بنات الماجده وسيله الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية56456.4ابراھيمتوفيقطارقاية18016328بنات الماجده وسيله الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية58158.1نخلهموسىمحمودتحرير18016330بنات الماجده وسيله الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية84384.3برغوثينجيبعبدالباريتسنيم18016331بنات الماجده وسيله الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية77177.1جبرداودعارفجمانة18016333بنات الماجده وسيله الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية76976.9حسينمحمدعاھدحال18016335بنات الماجده وسيله الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية84084الوشحةاحمدشاھرخلود18016336بنات الماجده وسيله الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية63470.4عبدهللالوقاجوزيفدياال18016337بنات الماجده وسيله الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية56856.8دارطهعبدالجابرفرحرجاء18016338بنات الماجده وسيله الثانويهرام هللا



العلوم االنسانية62062وشحهاحمدعبدالرحيمرزان18016339بنات الماجده وسيله الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية59659.6حمدانمحمدجھادرنيم18016340بنات الماجده وسيله الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية58658.6مصلححسينمحمدسجى18016341بنات الماجده وسيله الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية64864.8طناطرةاحمدوليدسماح18016343بنات الماجده وسيله الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية69369.3المشنيصالحمحمدسميرة18016344بنات الماجده وسيله الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية78478.4ريانبكرماھرسھير18016345بنات الماجده وسيله الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية86386.3حسينمحمدعاھدشذا18016347بنات الماجده وسيله الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية85985.9مطورمصباحعليضحى18016349بنات الماجده وسيله الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية79479.4خروبعبدهللاعمرضحى18016350بنات الماجده وسيله الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية58458.4زبيديعبدالفتاحابراھيمفداء18016353بنات الماجده وسيله الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية57463.8قطمهجليلسليمكارمن18016354بنات الماجده وسيله الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية76576.5حمادعطاهللامرعبالما18016355بنات الماجده وسيله الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية76084.4رفيديعزيزخضرمدونا18016360بنات الماجده وسيله الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية76476.4صافيسعداتمحمدميسم18016362بنات الماجده وسيله الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية65465.4سطريةاحمدمحمدنھايه18016364بنات الماجده وسيله الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية53853.8طناطرةمنصورفھيمھالة18016365بنات الماجده وسيله الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية76976.9الفقھاياسينيوسفھدى18016367بنات الماجده وسيله الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية67767.7شرايعهمحمد سعيدرافتھيا18016368بنات الماجده وسيله الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية69069دبورعليسليموسام18016370بنات الماجده وسيله الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية78578.5خاطرسليمعليوعد18016371بنات الماجده وسيله الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية92992.9سالمةعيسىوليديسار18016372بنات الماجده وسيله الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية76276.2بياتنهمحمودراسمحنين18016373بنات ابو قش الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية81381.3ناصررجاابراھيمرؤى18016374بنات ابو قش الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية62662.6جادة هللامحمداديبروان18016375بنات ابو قش الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية74574.5قعدعبد القادراحمدسميرة18016377بنات ابو قش الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية73473.4ابو سميهمحمودھشامصابرين18016378بنات ابو قش الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية80880.8بياتنهمحمدعادلعزة18016379بنات ابو قش الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية55555.5ابو حنحنعبد الجوادحسامغدير18016380بنات ابو قش الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية84584.5بياتنهاحمدعياشمرام18016381بنات ابو قش الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية53753.7قعدباجسرياضناردين18016382بنات ابو قش الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية59259.2بياتنهمحمدانورھيا18016383بنات ابو قش الثانويةرام هللا



العلوم االنسانية68768.7مخلوفاحمدكاملاحرار18016384بنات الجلزون الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية52452.4زيدعبد الرحمنجبراخالص18016385بنات الجلزون الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية69569.5حنفيةعادلحمديازھار18016386بنات الجلزون الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية75275.2ھوشىعبد هللامصطفىاسماء18016388بنات الجلزون الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية59059ابو طوقمحمدعبد الحليماشرقت18016389بنات الجلزون الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية65965.9شراكةشعبانجمعةاالء18016390بنات الجلزون الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية88888.8دار صافيجميلعثماناالء18016391بنات الجلزون الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية73173.1صالحيةعبد الرحمنعلياناالء18016392بنات الجلزون الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية61961.9حسينمحمدعمراميرة18016396بنات الجلزون الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية70670.6عناتييوسفمحمدايات18016398بنات الجلزون الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية68168.1صمادعةمسعودمحمدبيان18016401بنات الجلزون الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية74674.6كويكعبد الرؤوفيوسفحنين18016405بنات الجلزون الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية60060ابو كويكعبد الرؤوفاحمدديما18016408بنات الجلزون الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية57657.6دار خليلمحمدرياضرشا18016409بنات الجلزون الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية77177.1شراقةشعبانفوزيرشا18016410بنات الجلزون الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية67667.6نخلةعبدجمالرغدة18016411بنات الجلزون الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية63163.1دار خليلسليمشحادةزھية18016415بنات الجلزون الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية86786.7شينيابراھيمباللسماح18016419بنات الجلزون الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية82882.8موسىعليھشامسالم18016420بنات الجلزون الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية94494.4أبو شريفةعبد الحافظزيادسناء18016421بنات الجلزون الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية94294.2خطابابراھيمعدنانسندس18016422بنات الجلزون الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية65665.6دالشيعبد الجليلأيوبسھى18016423بنات الجلزون الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية60160.1البايضخليلعبد الناصرشھد18016425بنات الجلزون الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية55255.2غليظرشيدعبد هللاشراز18016426بنات الجلزون الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية77877.8زيدسميحنافزصابرين18016428بنات الجلزون الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية79779.7مناصرةمحمدمصطفىضحى18016430بنات الجلزون الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية94894.8نخلةعليعبد الحكيمعريب18016432بنات الجلزون الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية77977.9صباحعطااحمدفاطمة18016435بنات الجلزون الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية90090شراكةعبد الرحمنأمينفاطمة18016436بنات الجلزون الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية51351.3ابو نصرةجمعةخويلدفاطمة18016437بنات الجلزون الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية54154.1زيدحسينتيسيرفداء18016438بنات الجلزون الثانويةرام هللا



العلوم االنسانية55655.6زيدصالحنوفلمجدل18016440بنات الجلزون الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية59559.5عليمحمدجمالمنار18016444بنات الجلزون الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية63463.4نخلةمحموداسماعيلنارمين18016448بنات الجلزون الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية83983.9سالمةذيابزكريانور18016453بنات الجلزون الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية76776.7عداربيمحمداحمدھبة18016454بنات الجلزون الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية56256.2عوادفارساحمدھديل18016456بنات الجلزون الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية55855.8داللشةذيبايوبھديل18016457بنات الجلزون الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية80080نجارجميلخضرھديل18016458بنات الجلزون الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية59659.6عليانراشدحسنھناء18016459بنات الجلزون الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية55655.6حجيريعقوبحمديورود18016460بنات الجلزون الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية70370.3قدومجميلعبد الحكيموالء18016464بنات الجلزون الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية75275.2عبد هللامحمدصالحيارا18016465بنات الجلزون الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية79479.4مخلوفاحمدكمالياسمين18016466بنات الجلزون الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية83983.9برغوثيمحمودمشعلاريج18016468بنات كوبر الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية77477.4برغوثيحسيبمقبلبلقيس18016473بنات كوبر الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية81181.1زبارنمرتحسينتسنيم18016474بنات كوبر الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية56756.7فحلمحمدفوزيتقوى18016476بنات كوبر الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية71171.1عامريةحسنيصافيدعاء18016477بنات كوبر الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية74074دار يوسفابراھيمطارقدعاء18016478بنات كوبر الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية68568.5جبرمحمداحمددنيا18016479بنات كوبر الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية63263.2زيباراحمدتيسيرربى18016482بنات كوبر الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية64264.2عامريةبكرماھررنال18016483بنات كوبر الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية61661.6ياسينمحمدسائدسالي18016485بنات كوبر الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية73273.2برغوثيصقرماھرسجود18016486بنات كوبر الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية72172.1ابو الحاجمحمدعبد هللاسماح18016488بنات كوبر الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية88288.2بدوانعودةحسينسنابل18016489بنات كوبر الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية69869.8يوسفعليجاللسنا18016490بنات كوبر الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية79479.4عبد الرازقفرحاتمھناصفاء18016492بنات كوبر الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية83283.2عامريةحسنسعيدعائشة18016493بنات كوبر الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية54954.9شاللدةعبد النبيمحمدعبير18016495بنات كوبر الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية77177.1عامريةمحمدراسمعلياء18016496بنات كوبر الثانويهرام هللا



العلوم االنسانية66266.2شنانيوسفاسعدمروه18016500بنات كوبر الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية55555.5صبحمحمدوجيهمنى18016501بنات كوبر الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية88388.3جودةمحمدبھاء الدينھديل18016504بنات كوبر الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية73273.2سليمانمحمد الحاجعمرآالء18016506بنات المزرعة القبلية الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية63263.2لدادوةجبرحسناستبرق18016507بنات المزرعة القبلية الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية81481.4لدادوةابراھيممحمودأسيل18016508بنات المزرعة القبلية الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية50950.9سالمةمحمدابراھيمأميمة18016509بنات المزرعة القبلية الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية59059عبورةعيسىجمالأميمة18016510بنات المزرعة القبلية الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية80680.6لدادوةمصطفىأحمدبراءة18016512بنات المزرعة القبلية الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية79779.7لدادوةمحمدياسينتحرير18016514بنات المزرعة القبلية الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية58158.1حنونربحيرائدحسنية18016515بنات المزرعة القبلية الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية81981.9دار أبو ربيعمحمدبسامحليمة18016516بنات المزرعة القبلية الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية90090أبو قرعمحمدزھيرحنان18016517بنات المزرعة القبلية الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية85385.3لدادوةابراھيمجمالحنين18016518بنات المزرعة القبلية الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية89389.3شريتحعبد الكريمموسىحنين18016519بنات المزرعة القبلية الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية77377.3شريتحعبد الحافظھائلدانا18016520بنات المزرعة القبلية الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية65665.6أبو قرعخليلجواددعاء18016521بنات المزرعة القبلية الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية64564.5شريتحعمرمحمودسجود18016525بنات المزرعة القبلية الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية69869.8لدادوةمصطفىمحمدسلسبيل18016526بنات المزرعة القبلية الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية70770.7شريتحيوسفسالمةسھام18016527بنات المزرعة القبلية الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية65365.3حنونعبد الحافظمحمدسرين18016528بنات المزرعة القبلية الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية65465.4شريتحمحمدمحمودشروق18016529بنات المزرعة القبلية الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية84484.4لدادوةخليلحسنصفا18016530بنات المزرعة القبلية الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية79079شريتحمحمدرياضصمود18016531بنات المزرعة القبلية الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية69769.7العيصمحمدابراھيمطاعة18016532بنات المزرعة القبلية الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية58158.1شريتحموسىعليعائشة18016533بنات المزرعة القبلية الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية73973.9شريتححسننبيلعزية18016534بنات المزرعة القبلية الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية92192.1أبو ربيعمحمدأحمدغيداء18016535بنات المزرعة القبلية الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية74074شريتحعامرعمادفاطمة18016536بنات المزرعة القبلية الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية56756.7أبو قرعشحادةمحمودفريزة18016537بنات المزرعة القبلية الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية93693.6لدادوةمحمدعثمانفيروز18016538بنات المزرعة القبلية الثانويةرام هللا



العلوم االنسانية72572.5لدادوةعليحسينكفاية18016539بنات المزرعة القبلية الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية71571.5لدادوةعمرانمحمدمرام18016541بنات المزرعة القبلية الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية84884.8حنونمصطفىمحمدمروة18016542بنات المزرعة القبلية الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية62762.7شريتحيوسفأحمدمنى18016543بنات المزرعة القبلية الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية87287.2شريتحيوسفعليمنار18016544بنات المزرعة القبلية الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية78678.6شريتحسعيدسعادةنايفة18016546بنات المزرعة القبلية الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية85985.9لدادوةمحمدعبد الرحمنھبة18016548بنات المزرعة القبلية الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية53053لدادوةمحمدصالحھديل18016549بنات المزرعة القبلية الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية83483.4لدادوةمحمدحسنوجيھة18016550بنات المزرعة القبلية الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية84084لدادوةعبد هللايوسفورود18016551بنات المزرعة القبلية الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية67667.6شريتحيوسفبدروفاء18016552بنات المزرعة القبلية الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية96496.4قنداحعبد الحقحسامبيسان18016556بنات ابو شخيدم الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية59259.2لدادوةمحمدخالدتمام18016557بنات ابو شخيدم الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية79279.2عبدالرازقشريفمحمدحنين18016559بنات ابو شخيدم الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية58958.9أبو شخيدمياسينسليمدنيا18016561بنات ابو شخيدم الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية67467.4قنداحابراھيممحمدرسل18016562بنات ابو شخيدم الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية60060دار شريتححاج قاسممحمدرشا18016563بنات ابو شخيدم الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية89889.8عيديوسفتيسيرريم18016564بنات ابو شخيدم الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية89289.2أبو ھيبةسليمرياضسلمى18016565بنات ابو شخيدم الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية52852.8قطاشفھيمنضالصفاء18016567بنات ابو شخيدم الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية50850.8قنداحعليرائدعبير18016568بنات ابو شخيدم الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية60760.7ظاھرمحمودمحمدھديل18016571بنات ابو شخيدم الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية74774.7دحادحةامينناصراريج18016572بنات عطاره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية58358.3حمادحسنيطلعتامل18016573بنات عطاره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية67467.4ابورجيلةخليلسعيداميمة18016574بنات عطاره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية94394.3الخطيبيوسفمحمدايمان18016575بنات عطاره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية69769.7قدادحةعمرالعبدايناس18016576بنات عطاره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية71371.3رجيلةابراھيمحسنآية18016577بنات عطاره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية83283.2قدادحةفراجنصيفحنان18016578بنات عطاره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية89789.7يوسفامينمحمدحنين18016579بنات عطاره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية86786.7قدادحةعادلجاسمرزان18016580بنات عطاره الثانويةرام هللا



العلوم االنسانية64464.4قطيرياحمدزيادروان18016582بنات عطاره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية79379.3ابورجيلةعبدالجوادمحمدريم18016584بنات عطاره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية81781.7ابورجيلةمحمدسميرزينة18016585بنات عطاره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية66566.5قدادحةمصطفىرسميسالم18016586بنات عطاره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية75775.7دحادحةفوزيماھرسوسن18016588بنات عطاره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية91791.7رجيلةابراھيمھاشمسندس18016589بنات عطاره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية85885.8عمريوسفعونيشذى18016590بنات عطاره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية72072عميرعليسائدمرام18016592بنات عطاره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية66166.1دحادحةموسىعامرمنار18016593بنات عطاره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية74774.7قدادحةنمرمحمدنسرين18016597بنات عطاره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية68668.6عبدالكريممحمدبسيمنور18016598بنات عطاره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية81781.7ابورجيلةبكرمحمدھديل18016599بنات عطاره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية83483.4قدادحةعبدالسالمصالحھيا18016600بنات عطاره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية94094خطباءاحمدمحمدھيا18016601بنات عطاره الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية75575.5علوانسميراحالم18016603بنات عين يبرود الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية62362.3مصلحمحمودسامياسراء18016604بنات عين يبرود الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية77977.9علوانعوض هللاعبدالمحسناسراء18016605بنات عين يبرود الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية80489.3صرمهسليمانذيبايمان18016608بنات عين يبرود الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية67267.2جاسرمحمودصالحايمان18016609بنات عين يبرود الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية56656.6جغمهرزقعبدالكريمايناس18016610بنات عين يبرود الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية65865.8زھرةعبدهللاسناء18016614بنات عين يبرود الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية67667.6مصلحعليعيسىصالحة18016615بنات عين يبرود الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية95895.8صالحناصرمجدولين18016617بنات عين يبرود الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية51151.1دحابرةفارعابراھيممنى18016618بنات عين يبرود الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية81381.3حويحمحمدھيثمنرمين18016619بنات عين يبرود الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية55655.6سلبهمحمودمصطفىنھله18016620بنات عين يبرود الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية58358.3سمورمحمداحمدھبة18016621بنات عين يبرود الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية55055عبدالرحمنشكريزيادھبة18016622بنات عين يبرود الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية75375.3شحادةكاملمحمودھديل18016623بنات عين يبرود الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية68968.9فرحاتحسيننعمانھيفاء18016624بنات عين يبرود الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية87087جاسرمروانوجيھة18016625بنات عين يبرود الثانويةرام هللا



العلوم االنسانية59059عرمانمنيرياسمين18016628بنات عين يبرود الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية91591.5حامدفالحعز الديناالء18016629بنات بيتين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية68868.8حامدھاشماكرام18016630بنات بيتين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية58458.4زين الدينحسنھاشماماني18016631بنات بيتين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية72072مصيطفخضرايمان18016633بنات بيتين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية87387.3الجرابعةاحمدانوردعاء18016634بنات بيتين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية67267.2حمودةعارفجمالزھيه18016635بنات بيتين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية51651.6جرابعهيوسفزھيرشيراز18016636بنات بيتين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية66166.1حامدصالحمحمدصمود18016637بنات بيتين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية53353.3حمودةحسنوليدمنار18016639بنات بيتين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية81981.9اسماعيلجميلخالدھبه18016641بنات بيتين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية59559.5غناممصطفىھناء18016642بنات بيتين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية80480.4ياسيناحمدرأفتاسراء18016643دورا القرع الثانوية المختلطةرام هللا
العلوم االنسانية62662.6حسنمحمدجبرآالء18016644دورا القرع الثانوية المختلطةرام هللا
العلوم االنسانية82382.3حمدانعبد القادرسعيدايه18016646دورا القرع الثانوية المختلطةرام هللا
العلوم االنسانية76976.9قاسمعبد الرحمنمحيي الدينتحرير18016647دورا القرع الثانوية المختلطةرام هللا
العلوم االنسانية62762.7حسنمصطفىخالدداليه18016648دورا القرع الثانوية المختلطةرام هللا
العلوم االنسانية66166.1حمدانمحمودعاطفدعاء18016649دورا القرع الثانوية المختلطةرام هللا
العلوم االنسانية89189.1معمرتوفيقمنيرسنابل18016651دورا القرع الثانوية المختلطةرام هللا
العلوم االنسانية90790.7حمدانعليصالحفاطمه18016652دورا القرع الثانوية المختلطةرام هللا
العلوم االنسانية73873.8فواقهمحمد ساميحازممجد18016653دورا القرع الثانوية المختلطةرام هللا
العلوم االنسانية81681.6حسننظميباسمنيبال18016654دورا القرع الثانوية المختلطةرام هللا
العلوم االنسانية53053محمودراشدحسننور الھدى18016656دورا القرع الثانوية المختلطةرام هللا
العلوم االنسانية52952.9المصرياحمدكمالھنادي18016657دورا القرع الثانوية المختلطةرام هللا
العلوم االنسانية81081حسنجودةعصامھيا18016658دورا القرع الثانوية المختلطةرام هللا
العلوم االنسانية71071بياتنةعوضالعبداسراء18016659بنات سلواد الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية90590.5دار حامدمحمدعبد الرحيماسراء18016660بنات سلواد الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية79379.3حمادمحمدعبد القادراسراء18016661بنات سلواد الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية72872.8حامدمحمدعلياسراء18016662بنات سلواد الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية64364.3حامدعبد الرحمنمحمداسراء18016663بنات سلواد الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية56056عبد هللاعبد الرزاقمحمداكرام18016664بنات سلواد الثانويةرام هللا



العلوم االنسانية90190.1حمادعبد هللاخالداالء18016665بنات سلواد الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية80280.2مرعيجميلمحمد نجيباالء18016666بنات سلواد الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية74574.5دار فرحاتفرحاتمحمودامنة18016667بنات سلواد الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية78678.6احمدعبد الجليلياسيناميرة18016668بنات سلواد الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية86386.3حامدمحمدعبد الرزاقانشراح18016669بنات سلواد الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية55855.8حمادعبد الحليمروحيايمان18016670بنات سلواد الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية87687.6حامدجميلاديببيان18016671بنات سلواد الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية87587.5طةمصطفىباسمبيان18016672بنات سلواد الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية65465.4حمادصقرعمادبيسان18016673بنات سلواد الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية91791.7دعاساحمددعاسجيھان18016674بنات سلواد الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية82182.1حمدعبد الرزاقصالححلوة18016675بنات سلواد الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية85485.4حامدعبد اللطيففوازروند18016676بنات سلواد الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية62162.1مباركمحمديحيىسماح18016677بنات سلواد الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية74674.6عيادعبد الرحيمسھا18016678بنات سلواد الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية72572.5جملمحمدمحمدسھام18016679بنات سلواد الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية69569.5زيادةمحمودجمعةشادية18016680بنات سلواد الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية52152.1حامدعبد الكريمخالدشروق18016681بنات سلواد الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية89889.8حامدمحمديوسفشروق18016682بنات سلواد الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية93693.6حامدعبد هللاوليدفاتن18016683بنات سلواد الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية55055حامدمحمودعبد الجليلفاطمة18016684بنات سلواد الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية67667.6حامدحسينعبد هللافاطمة18016685بنات سلواد الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية77777.7حامدحمادمحمدلميس18016686بنات سلواد الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية89089حامدموسىاحمدليلى18016687بنات سلواد الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية84084حامداحمدمحمدليلى18016688بنات سلواد الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية79479.4حامدعبد الجبارعبد هللامارلين18016689بنات سلواد الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية81181.1حامدحسينابراھيممالك18016690بنات سلواد الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية71871.8عياداحمدعبد الرحمنمنار18016691بنات سلواد الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية54754.7داودعبد هللاعودةمي18016692بنات سلواد الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية79379.3فارسعبد الرحيمنوحندى18016693بنات سلواد الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية57357.3حامدعبد هللارائدنورة18016695بنات سلواد الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية88088حامدعبدمحمدھديل18016696بنات سلواد الثانويةرام هللا



العلوم االنسانية61361.3جربونعبدمحمد عطااالء18016697بنات الشيخة فاطمة بنت مبارك الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية56356.3عبد الباقيمحمودكاملأحالم18016698بنات الشيخة فاطمة بنت مبارك الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية85285.2شلبيعبد الغافرمرزوقاسالم18016699بنات الشيخة فاطمة بنت مبارك الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية68668.6وادييوسفغنامأماني18016700بنات الشيخة فاطمة بنت مبارك الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية77377.3زبنخليلقاسمأميمة18016701بنات الشيخة فاطمة بنت مبارك الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية88788.7سعدعبد هللاظاھراالء18016702بنات الشيخة فاطمة بنت مبارك الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية58058سعدعبد هللارزقاناس18016703بنات الشيخة فاطمة بنت مبارك الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية90990.9حجازابراھيمجميلحنان18016704بنات الشيخة فاطمة بنت مبارك الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية58758.7حجازابراھيممحمدحنين18016705بنات الشيخة فاطمة بنت مبارك الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية82682.6سعدمحمد مطلقجمالدعاء18016706بنات الشيخة فاطمة بنت مبارك الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية74074حجازيوسفعليدعاء18016707بنات الشيخة فاطمة بنت مبارك الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية85885.8زقعبد الحميدطايعدولة18016708بنات الشيخة فاطمة بنت مبارك الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية63063دارسعدحسنعبد الرحيمذكرى18016709بنات الشيخة فاطمة بنت مبارك الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية71571.5حميدةفتحيسليمانسماح18016711بنات الشيخة فاطمة بنت مبارك الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية58558.5حجاززكييوسفسمية18016712بنات الشيخة فاطمة بنت مبارك الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية79779.7سعدمحمدجمعةسناء18016713بنات الشيخة فاطمة بنت مبارك الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية75775.7شلبيرضوانجھادشروق18016714بنات الشيخة فاطمة بنت مبارك الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية84884.8سعدتوفيقفيصلصابرين18016715بنات الشيخة فاطمة بنت مبارك الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية81581.5عابدسليمأحمدغدير18016716بنات الشيخة فاطمة بنت مبارك الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية80180.1زبنباجسعبد الكريمفاتن18016717بنات الشيخة فاطمة بنت مبارك الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية77377.3سعدمحمد كمالنازكمرام18016718بنات الشيخة فاطمة بنت مبارك الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية87187.1زبنعمرباسمفتحية18016719بنات الشيخة فاطمة بنت مبارك الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية50250.2زبنمحمدامينمريم18016720بنات الشيخة فاطمة بنت مبارك الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية90790.7عبد العزيزمحمودعبد الناصرمريم18016721بنات الشيخة فاطمة بنت مبارك الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية68068حميدةصبحيعبد الغنيميساء18016722بنات الشيخة فاطمة بنت مبارك الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية68868.8زبنخالدقاھرميساء18016723بنات الشيخة فاطمة بنت مبارك الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية90390.3عبد العزيزعزيزھديل18016724بنات الشيخة فاطمة بنت مبارك الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية93993.9أحمدزھديبركاتھناء18016725بنات الشيخة فاطمة بنت مبارك الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية87587.5أحمدزھديبركاتورود18016726بنات الشيخة فاطمة بنت مبارك الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية82482.4ليمونمحمدعطاياسمين18016727بنات الشيخة فاطمة بنت مبارك الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية85585.5كحلةعبد الغافرحلمياميرة18016729بنات رمون الثانويةرام هللا



العلوم االنسانية52352.3سلمانمحمدراتببيان18016730بنات رمون الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية83383.3شوخةاحمدخيريبھيجة18016731بنات رمون الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية61561.5شوخةخليلحمزةاحسان18016732بنات رمون الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية94594.5كحلةعبد الجباراسماعيلتسنيم18016733بنات رمون الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية87387.3كحلةعبد القادرفرحتھاني18016734بنات رمون الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية58758.7شوخةعبد الرحمنجميلرماح18016735بنات رمون الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية85985.9ثبتهعثمانسميرروان18016736بنات رمون الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية55455.4ثبتهمحمدطلعتروان18016737بنات رمون الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية85585.5ثبتهمحمودمرعيسجا18016738بنات رمون الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية75675.6شوخةيونسكايدشفاء18016739بنات رمون الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية58658.6السمامرةعبد القادرمطلقعبير18016741بنات رمون الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية70870.8رمونيصالحفيصلفاتن18016742بنات رمون الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية57657.6رمونيمنصورمجدولين18016743بنات رمون الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية86086كحلةمحمودمحمدمشيرة18016744بنات رمون الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية74574.5ثبتهعبد الحميدسھيلمالك18016746بنات رمون الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية76976.9ابراھيمھارونوسام18016749بنات رمون الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية76376.3الشوفةعليانعبد القادرھديل18016751بنات رمون الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية60960.9كحلةعليعودةھديل18016752بنات رمون الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية58758.7الورحسنمحمدامنة18016753بنات دير دبوان الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية87687.6علياكرماسالم18016754بنات دير دبوان الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية70470.4عواودةمحمدفايزايمان18016755بنات دير دبوان الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية87787.7صبحمحمداحمدثناء18016756بنات دير دبوان الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية92592.5عواودةابراھيمعبد الحليمجميلة18016757بنات دير دبوان الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية89789.7عواودةعبد الجابروجيهحلوة18016758بنات دير دبوان الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية68068عبدالرحمنجمالداليا18016759بنات دير دبوان الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية69269.2نجارمحمدعصامرغدة18016761بنات دير دبوان الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية66366.3عوضعوضعليرندة18016762بنات دير دبوان الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية58458.4الورحسنسعديسحر18016763بنات دير دبوان الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية81181.1عوادعلينزيهسالم18016764بنات دير دبوان الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية90490.4موسىناجيعونيسلوى18016765بنات دير دبوان الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية63763.7عويسفايقسلوى18016766بنات دير دبوان الثانويةرام هللا



العلوم االنسانية86286.2مناصرةعبد السالمعبد الوھابسماح18016767بنات دير دبوان الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية76676.6المناصرةسعدالدينھاشمشروق18016768بنات دير دبوان الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية70270.2عواودةحمدانصبيحة18016770بنات دير دبوان الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية65365.3خيرهللامحمداحمدليلى18016771بنات دير دبوان الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية74474.4صرمةعطانورمصلحة18016773بنات دير دبوان الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية90690.6الورحسينعبد الفتاحمنى18016774بنات دير دبوان الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية65265.2مناصرةجابرعونيمنار18016775بنات دير دبوان الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية51651.6مناصرةحسانطارقمنال18016776بنات دير دبوان الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية79679.6الجدعصالحعبد اللطيفميسون18016777بنات دير دبوان الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية67867.8عواودةمحمداحمدنسرين18016778بنات دير دبوان الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية85985.9العفينحسنحسينھنا18016779بنات دير دبوان الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية60360.3يوسفزيدھند18016780بنات دير دبوان الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية70570.5سالمينسلمانياسرھيا18016781بنات دير دبوان الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية63263.2مناصرةغازيحسانيقين18016782بنات دير دبوان الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية81981.9سمرينيوسفمحمداخالص18016783بنات برقا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية59959.9معطانحباسيوسفأماني18016784بنات برقا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية81281.2معطانمحمودمحمدأميمة18016785بنات برقا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية86986.9معطانعليفريدآية18016786بنات برقا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية71871.8معطانمحمدعبد الكريمايمان18016787بنات برقا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية73073معطانمحمودشحادةحنين18016789بنات برقا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية67467.4معطانيوسفخالدرحمة18016790بنات برقا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية52552.5معطانزعلحاتمرنا18016791بنات برقا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية80380.3محمودنايفسامية18016792بنات برقا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية58258.2معطانمحمودھانيسلسبيال18016793بنات برقا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية87987.9نوابيتعبد القادرناصرسھام18016795بنات برقا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية86186.1معطانمصطفىأحمدصابرين18016796بنات برقا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية57957.9معطانمحمودھانيعدن18016797بنات برقا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية62962.9نوابيتمحمودياسرعزيزة18016798بنات برقا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية78178.1عسليةصابرسلطانفداء18016799بنات برقا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية72272.2مصطفىعطاناصرفيحاء18016800بنات برقا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية57757.7محمودسالمعطا هللامادلين18016801بنات برقا الثانويةرام هللا



العلوم االنسانية63863.8نوابيتعوضنضالنداء18016803بنات برقا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية61861.8شاورابراھيمصدقينور18016804بنات برقا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية57657.6معطانعبد العزيزأحمدوالء18016805بنات برقا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية64764.7رستمشاكرناجحاخالص18016807بنات كفر مالك الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية85085أبو صالحعثماناسماعيلازھار18016808بنات كفر مالك الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية53953.9بعيراتمحمودعيدانوار18016810بنات كفر مالك الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية84184.1بعيراتصقرزيادايمان18016811بنات كفر مالك الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية60860.8حمايلأحمدفراسبراءة18016812بنات كفر مالك الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية61761.7حمايلساريعمرحنين18016813بنات كفر مالك الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية91591.5بعيراتمحمدخالدردينة18016815بنات كفر مالك الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية69269.2بعيراتصالحجمعةزينب18016817بنات كفر مالك الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية82282.2حمايلمحمدعبد الفتاحسامراء18016818بنات كفر مالك الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية92792.7طرشانداوودمرادعائشة18016820بنات كفر مالك الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية90190.1معديمحمدمحمودعناية18016821بنات كفر مالك الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية61661.6المعديمحمدزھيرفضية18016822بنات كفر مالك الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية71971.9دار عايشعبد الحافظمعنقدوة18016823بنات كفر مالك الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية69769.7بعيراتمحمدطارقمريم18016825بنات كفر مالك الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية70070اسماعيلجودةابراھيمنادية18016826بنات كفر مالك الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية93993.9سليمانعبد هللايوسفنادين18016827بنات كفر مالك الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية69669.6رستمعارفزيادنداء18016828بنات كفر مالك الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية67267.2صالحعثمانعبد الكريموفاء18016830بنات كفر مالك الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية79579.5عقلعقليوسفيارا18016831بنات كفر مالك الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية65365.3فراخنةرضاحامداثير18016832بنات دير جرير الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية86586.5علويمحسنفيصلاحالم18016833بنات دير جرير الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية96796.7فراخنةعليمحمداصال18016834بنات دير جرير الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية76276.2ابو ھديلمصطفىيوسفامل18016835بنات دير جرير الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية67767.7زيدانيخيرينافزايمان18016836بنات دير جرير الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية86586.5حمادنةعبد الرؤوفغالبحنان18016837بنات دير جرير الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية58258.2بركاتعبد المجيدعبد هللاروان18016839بنات دير جرير الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية73273.2دار ابو مخوعبد الخالقمحمدريناد18016840بنات دير جرير الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية64964.9علويسعيدروحيسجود18016843بنات دير جرير الثانويةرام هللا



العلوم االنسانية52952.9فراخنةمھاجرفرحانسماح18016845بنات دير جرير الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية60360.3حمادنةقاسمعبد المجيدسناء18016846بنات دير جرير الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية89489.4ابو علويخيريحسامشھد18016847بنات دير جرير الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية67167.1دار ابو مخوعبدنمرعالية18016848بنات دير جرير الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية70470.4عجاجعليعبد هللافاطمة18016849بنات دير جرير الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية59659.6ابو مخوموسىنادرفداء18016850بنات دير جرير الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية90990.9العلويصبريعبد النعيمليال18016851بنات دير جرير الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية84384.3شجاعيةسعيدزيادمرام18016852بنات دير جرير الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية74374.3عجاجعبدعبد المجيدمسعدة18016853بنات دير جرير الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية84684.6زيدانيحسنثمينناريمان18016855بنات دير جرير الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية68468.4دار ابو مخوسلمانشاھرنداء18016856بنات دير جرير الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية66366.3عجاجعبد العزيزحسيننسرين18016857بنات دير جرير الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية79079زيدانخيرياسعودنعمة18016858بنات دير جرير الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية73273.2اقنيصعدناننور18016859بنات دير جرير الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية91591.5علويحسنيعالءوالء18016860بنات دير جرير الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية61761.7عجاجمحمودابراھيمياسمين18016862بنات دير جرير الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية69969.9دار عوادخميسھانيآية18016863بنات ترمسعيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية68568.5كوكصبريعليأحالم18016864بنات ترمسعيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية85585.5عوادعبد القادرعصامإخوانة18016865بنات ترمسعيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية88188.1غنيمھيثمإناس18016866بنات ترمسعيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية79379.3ابو عوادحافظتھاني18016867بنات ترمسعيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية64264.2كنعانفھيدعطاجميلة18016868بنات ترمسعيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية82982.9كوكمحمدجمعةخضرة18016870بنات ترمسعيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية72372.3ابو عوادسليمانمحمددعاء18016871بنات ترمسعيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية64964.9كوكمحموداحمدروان18016873بنات ترمسعيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية77977.9حزمةطالبمروانساجدة18016876بنات ترمسعيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية77777.7حمودنعيمسارة18016877بنات ترمسعيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية65465.4جبارةمحمدرابحغدير18016881بنات ترمسعيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية94594.5دار عوادخميسمحمدفايزة18016882بنات ترمسعيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية79179.1ابو تيمعبد هللاعودةفداء18016883بنات ترمسعيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية95295.2جبارةطاللغازيمھا18016884بنات ترمسعيا الثانويةرام هللا



العلوم االنسانية63963.9عودةمحمدناصرنانسي18016885بنات ترمسعيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية95895.8ابو عوادخالدوديعنداء18016886بنات ترمسعيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية79079حمايلصالحموسىنبيھة18016887بنات ترمسعيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية73273.2زعترعايدھداية18016888بنات ترمسعيا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية85185.1زھورناجيأكرماالء18016889بنات ابو فالح  الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية61161.1حمايلأحمدلطفيأحكام18016890بنات ابو فالح  الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية62462.4مباركمحمدنصرألفت18016891بنات ابو فالح  الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية63963.9عمريحسينعيسىأماني18016892بنات ابو فالح  الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية85285.2حمايلعوض هللاعالء الدينأنوار18016893بنات ابو فالح  الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية53653.6شومانعمرخالدابتھاج18016894بنات ابو فالح  الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية66066زھورحسينفاروقاسراء18016895بنات ابو فالح  الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية75875.8عبد الھاديعبد الخالقعبد العزيزالھام18016896بنات ابو فالح  الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية72572.5حمايلسعيدعمربيسان18016898بنات ابو فالح  الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية71771.7أبو مرةدعيسمسعودتغريد18016899بنات ابو فالح  الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية68268.2راجهعايشغازيجواھر18016900بنات ابو فالح  الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية57557.5شومانصالححسنحنان18016902بنات ابو فالح  الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية81481.4عبد الھاديعبد الخالقمحمدحنين18016903بنات ابو فالح  الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية91591.5أبو مرةيوسفمحمد سالمةدعاء18016904بنات ابو فالح  الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية83583.5زھورناجيبھجتروان18016905بنات ابو فالح  الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية70570.5أبو مرةعبدهللانادرساجدة18016906بنات ابو فالح  الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية87887.8حمايلعطا هللاعبدسجى18016907بنات ابو فالح  الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية91291.2مرةعطيةفضلسجى18016908بنات ابو فالح  الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية93093شومانعمرمنصورسالم18016909بنات ابو فالح  الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية55155.1شومانعبد الجوادراتبسماح18016910بنات ابو فالح  الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية51651.6شومانعبد الحليمخالدسندس18016911بنات ابو فالح  الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية70470.4عبيدسليمانخميسشرين18016912بنات ابو فالح  الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية77177.1خروشةخميسوليدفاتن18016914بنات ابو فالح  الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية76176.1حمايلمحمدبسامفريدة18016915بنات ابو فالح  الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية68468.4حمادعبدوروحيفلسطين18016916بنات ابو فالح  الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية64064شومانعطاجميلفيحاء18016917بنات ابو فالح  الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية70370.3شومانيونسعبدهللاكفاية18016918بنات ابو فالح  الثانويةرام هللا



العلوم االنسانية69869.8زھورعبدالحميدارفيفانلبنى18016919بنات ابو فالح  الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية95595.5شومانعمرسعودلما18016920بنات ابو فالح  الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية61861.8مرةعبدالھاديحامدمجد18016921بنات ابو فالح  الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية92192.1سليمانطاللعاھدمجدولين18016923بنات ابو فالح  الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية85485.4حمايلعبد الرسولخيريمرام18016924بنات ابو فالح  الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية74474.4أبو مرةعليعوادندى18016926بنات ابو فالح  الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية89489.4أبو حيةقاسمعبدالرازقندين18016927بنات ابو فالح  الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية55455.4أبو مرةعبدهللاعبدالحميدنسرين18016928بنات ابو فالح  الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية85985.9حيةحسنأنورنورا18016929بنات ابو فالح  الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية88088حمايلعايشحسنھبة18016930بنات ابو فالح  الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية69969.9أبو رحمةسليمان أحمدفوازھيا18016932بنات ابو فالح  الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية75075حمادفارسمحمدوالء18016933بنات ابو فالح  الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية79479.4النعسانكايدسعوداشواق18016936بنات المغير الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية62162.1ابو عليامحمدامينثبات18016939بنات المغير الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية62462.4ابو عليامحمدعطا هللادعاء18016940بنات المغير الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية56456.4ابو علياصالحمحمددعاء18016941بنات المغير الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية59159.1ابو علياابراھيمعبد هللاسمية18016943بنات المغير الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية64264.2ابو عليامحمدعودةسيما18016944بنات المغير الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية72072ابو علياصدقيلطفيسھا18016945بنات المغير الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية59759.7ابو علياسليموفيقمرام18016946بنات المغير الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية74374.3ابو عليافتحيعودةمجد18016947بنات المغير الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية70370.3ابو نعيماحمدمحمودمرفت18016948بنات المغير الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية92392.3ابو علياحسينسعيدمنصورة18016949بنات المغير الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية72272.2ابو علياخالدسميرھديل18016952بنات المغير الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية58758.7ابو علياعلىعمروفاء18016953بنات المغير الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية88288.2حج محمدموسىبشيروفاء18016954بنات المغير الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية89489.4مسالمةأحمدحسنآالء18016956االسراء لبنات سنجل الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية61761.7فقھاءعبد الجبارأحمدإيمان18016957االسراء لبنات سنجل الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية80580.5عصفورموسىحسنيبيذان18016958االسراء لبنات سنجل الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية60360.3فقھاءعلينعيمٍحسن18016959االسراء لبنات سنجل الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية76476.4مسالمةمحمودعمادحليمة18016960االسراء لبنات سنجل الثانويةرام هللا



العلوم االنسانية76076رشيدسليمانأمينحنين18016961االسراء لبنات سنجل الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية84184.1فقھاءمحمدنعيمحنين18016962االسراء لبنات سنجل الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية67867.8يوسفياسينفايقختام18016963االسراء لبنات سنجل الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية67367.3علوانعليطارقدينا18016964االسراء لبنات سنجل الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية57957.9أبو نواسعبد هللافرحرشا18016965االسراء لبنات سنجل الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية55555.5فوالحةحسنجمالروان18016966االسراء لبنات سنجل الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية66166.1خليلعوضعيسىساجدة18016967االسراء لبنات سنجل الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية79679.6فقھاءسليمانمحمدسجا18016968االسراء لبنات سنجل الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية57857.8عصفورجبروجيهسجود18016969االسراء لبنات سنجل الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية54554.5خليلعيسىناصرسرين18016970االسراء لبنات سنجل الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية81181.1مسالمةأحمدعبد الكريمسلسبيل18016971االسراء لبنات سنجل الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية72372.3فقھاءاسماعيلجمعةسماح18016972االسراء لبنات سنجل الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية85585.5طوافشةمحمد عليعبد الجوادسماح18016973االسراء لبنات سنجل الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية66866.8علوانمرادابراھيمسندس18016975االسراء لبنات سنجل الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية54954.9فقھاءحسنعبد هللاسندس18016976االسراء لبنات سنجل الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية63563.5خليلعيسىراتبسوزان18016977االسراء لبنات سنجل الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية63763.7مسالمةرزقمحمدسوزان18016978االسراء لبنات سنجل الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية88088علوانأحمدمحمدشروق18016979االسراء لبنات سنجل الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية81581.5شبانةمحمدعبد الكريمعائشة18016980االسراء لبنات سنجل الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية81681.6الفقھاءعمرناجيعايشة أماني18016981االسراء لبنات سنجل الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية78978.9غفريجاسرنادرعال18016982االسراء لبنات سنجل الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية67167.1خليلعيسىرتيبغيداء18016983االسراء لبنات سنجل الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية56756.7شبانةعارفراتبفاطمة18016984االسراء لبنات سنجل الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية64364.3طوافشةمحمد عليأحمدمثال18016985االسراء لبنات سنجل الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية76276.2قعدانيوسفسميحمرام18016986االسراء لبنات سنجل الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية81781.7قطومأحمدھانيميساء18016988االسراء لبنات سنجل الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية81181.1طوافشةشھواناسماعيلنجمة18016989االسراء لبنات سنجل الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية73273.2شبانةمحمدأحمدنيفين18016991االسراء لبنات سنجل الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية75275.2أحمد سالمأحمدنافزھاللة18016992االسراء لبنات سنجل الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية62262.2سويدأحمدعبد الصمدورود18016993االسراء لبنات سنجل الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية76476.4مزاحمأحمدحمزةاآلء18016994بنات عبوين الثانويةرام هللا



العلوم االنسانية75375.3سحويلمحمدخميساآلء18016995بنات عبوين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية69169.1عالويعودةعبد الغنيأماني18016996بنات عبوين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية55455.4محاربمحمودعبد الوھاببراء18016998بنات عبوين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية57357.3مزاحمعيسىحسامحسنية18016999بنات عبوين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية68868.8حمدمحمودالفيحليمة18017000بنات عبوين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية67567.5مزاحمعبد القادرحامدحنين18017001بنات عبوين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية70870.8مزاحمعبد اللطيففيصلدانا18017002بنات عبوين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية71871.8سحويلسليمنائلداليه18017003بنات عبوين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية55355.3حربإسماعيلحازمدعاء18017004بنات عبوين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية62262.2حجازأحمدمحمدرشا18017008بنات عبوين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية80180.1مزاحمخليلناجحرشا18017009بنات عبوين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية66866.8نعيمنصرزھيرروان18017010بنات عبوين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية89789.7صدقةحمديوسفريم18017011بنات عبوين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية70670.6عبد هللاعبد الرحيمفوزيسھى18017013بنات عبوين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية68968.9زبيدةجميلصبريشيرين18017014بنات عبوين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية60960.9حج عبد هللاعبد الرحيميوسفشفاء18017015بنات عبوين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية84084محاربعبد الجوادعبد الخالقشوق18017016بنات عبوين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية77777.7سحويلإسماعيلمحمدعائشة18017018بنات عبوين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية88888.8المصريعبد الجوادشعبانفاطمة18017019بنات عبوين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية77277.2صبحةصالحعقابفاطمة18017020بنات عبوين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية88388.3سحويلأحمدموسىمنى18017021بنات عبوين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية83083سحويلأحمدخليلمنتھى18017022بنات عبوين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية85385.3مزاحمموسىموفقميساء18017023بنات عبوين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية72272.2حجازأحمدمحمدميسر18017024بنات عبوين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية59459.4حرباسماعيلحازمھديل18017025بنات عبوين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية62462.4مزاحمأحمدسالمةھناء18017026بنات عبوين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية76076سحويلأنيسأحمدھند18017027بنات عبوين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية77277.2عبد الوھابأحمدعليھند18017028بنات عبوين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية60860.8سحويلرفيقنضالوعد18017029بنات عبوين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية64364.3خصيبمحمودربيحآية18017030بنات مزارع النوباني الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية95395.3دار صالحصالحيحيىإسراء18017032بنات مزارع النوباني الثانويةرام هللا



العلوم االنسانية74274.2خصيبصالحعبد الحكيمأسيل18017033بنات مزارع النوباني الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية86786.7حمدانصالحيحيىأماني18017035بنات مزارع النوباني الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية72972.9زبنعطامحمدأميرة18017036بنات مزارع النوباني الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية80080داغرحمد هللاكنعانأنوار18017038بنات مزارع النوباني الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية67667.6خصيبقاسممحمدإيمان18017039بنات مزارع النوباني الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية77077نوبانيشريففوازبراء18017040بنات مزارع النوباني الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية51351.3ضمرةمحمدنعيمبسمة18017041بنات مزارع النوباني الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية67467.4العاروريابراھيمعبد الرحمنثبات18017042بنات مزارع النوباني الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية68068العاروريأحمدسميردانية18017043بنات مزارع النوباني الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية81481.4ابو حاجسعيدعزميدعاء18017044بنات مزارع النوباني الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية79879.8حسينيوسفوجيهرھام18017046بنات مزارع النوباني الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية90090ذيابعمرإبراھيمزمردة18017047بنات مزارع النوباني الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية72872.8خصيبمحمدإبراھيمسجود18017048بنات مزارع النوباني الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية57557.5دار صالحإبراھيمعبد الرحمنسماح18017049بنات مزارع النوباني الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية72372.3خصيبنايفعبد الفتاحسناء18017050بنات مزارع النوباني الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية87487.4نوبانيعبد هللاعيدسندس18017051بنات مزارع النوباني الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية63163.1مصفرأحمدأكرمسوسن18017052بنات مزارع النوباني الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية83483.4زبنعبد الغنيمحمدسيرين18017053بنات مزارع النوباني الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية92892.8خصيبإبراھيمرافقشروق18017054بنات مزارع النوباني الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية53753.7صالحذيبفوازشرين18017056بنات مزارع النوباني الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية80680.6سالمصالحسالمضحى18017058بنات مزارع النوباني الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية81381.3خصيبأحمدعبد الكريمضحى18017059بنات مزارع النوباني الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية76976.9قاضيمحمدمفيدضحى18017060بنات مزارع النوباني الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية64064مصفرمحمودمجديعايشة18017062بنات مزارع النوباني الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية65565.5زبنسعيدمحسنفداء18017064بنات مزارع النوباني الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية69369.3صالحأحمدعبد الرحمنمدلين18017065بنات مزارع النوباني الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية51951.9شلبيمحمدحمادمحاسن18017066بنات مزارع النوباني الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية58858.8ضمرةعليحسنمريم18017067بنات مزارع النوباني الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية68268.2دوالتصالحأمجدمنار18017068بنات مزارع النوباني الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية70270.2ضمرةعمرعبد هللاميساء18017069بنات مزارع النوباني الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية82882.8الجزارسعيدجوادنور18017070بنات مزارع النوباني الثانويةرام هللا



العلوم االنسانية63163.1عبد الرزاقعبدعبد الرحمنھبة18017071بنات مزارع النوباني الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية76676.6عاروريحسينخالدھدى18017072بنات مزارع النوباني الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية57357.3زبنعبد الغنييوسفھديل18017073بنات مزارع النوباني الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية96096صالحعبد الرحمنحسنوفاء18017074بنات مزارع النوباني الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية60260.2صالحعبد الرحمنمصطفىوفاء18017075بنات مزارع النوباني الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية63563.5دار مصفرعليمحمدياسمين18017076بنات مزارع النوباني الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية65365.3سلمانعبد الحفيظعبد الحكيماسالم18017079بنات دير السودان الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية94394.3مومنيعبد العزيزھاجمآمال18017080بنات دير السودان الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية55155.1عبد الرزاقعبدكمالاماني18017081بنات دير السودان الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية59759.7ابو ضحىمحمدحسينايات18017082بنات دير السودان الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية85285.2ابو ضحىمحمدحسيناية18017083بنات دير السودان الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية64564.5سلمانعبوديسليمخيزرانه18017086بنات دير السودان الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية50450.4ضحىرشديروحيدعاء18017087بنات دير السودان الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية52352.3ضحىعبد الرحمنمنيردعاء18017088بنات دير السودان الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية79079ابو الحاجعبد المھديجبورةرشا18017089بنات دير السودان الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية68668.6ابو الحاجعبد المھديرجاروان18017090بنات دير السودان الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية81381.3سلمانتوفيقطلعتعيشه18017094بنات دير السودان الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية85585.5شحادةذيبفالحمرام18017098بنات دير السودان الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية62662.6عبد الرزاقذيابسليمانمي18017099بنات دير السودان الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية60460.4سلماناسماعيلباللنسرين18017100بنات دير السودان الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية70770.7بدرھدائيجمالھبه18017101بنات دير السودان الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية58458.4حلبياسامةايالناحالم18017104بنات قاسم الريماوي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية53553.5محمودمحمدمنذراروى18017105بنات قاسم الريماوي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية79779.7دار يحيىعادلعمرازھار18017106بنات قاسم الريماوي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية76276.2مسحلعبد الحميدنعماناسماء18017107بنات قاسم الريماوي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية56956.9الخطيبفارسسامحاسيل18017108بنات قاسم الريماوي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية68568.5حمادابراھيمساريافنان18017109بنات قاسم الريماوي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية67367.3برغوثيمصطفىعدناناالء18017111بنات قاسم الريماوي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية62862.8خطيبفارسنصرايات18017112بنات قاسم الريماوي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية54654.6زغلحسينجميلايناس18017113بنات قاسم الريماوي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية60260.2ريماويعوضمحمد سعيدحنان18017116بنات قاسم الريماوي الثانويةرام هللا



العلوم االنسانية81681.6اسنافزھيرحكمحنين18017117بنات قاسم الريماوي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية58558.5حاجعبد الحميداشرفدالية18017119بنات قاسم الريماوي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية66166.1دغرهعبدمحمددانا18017120بنات قاسم الريماوي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية89589.5حلبابراھيمزعيمدانة18017121بنات قاسم الريماوي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية71871.8ناصرمحمدعليرانية18017123بنات قاسم الريماوي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية56456.4رحيمياحمدفھيمرزانه18017124بنات قاسم الريماوي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية84384.3حجاجاحمدابراھيمسحر18017131بنات قاسم الريماوي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية73273.2اسنافزھيرمحمدسماح18017132بنات قاسم الريماوي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية89389.3ابو عقلحسينجميلسنابل18017133بنات قاسم الريماوي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية86786.7الريماويتركيرمزيسوسن18017134بنات قاسم الريماوي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية58458.4سطوفعطااحمدشروق18017135بنات قاسم الريماوي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية53153.1دار يحيىعمرلطفيشروق18017136بنات قاسم الريماوي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية84184.1الريماويعليمحمدشفاء18017137بنات قاسم الريماوي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية77877.8ناصراحمدرميحصفاء18017139بنات قاسم الريماوي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية68168.1ريماويرشديحمدضحى18017141بنات قاسم الريماوي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية84584.5عطوهالعبداحمدعاتقة18017142بنات قاسم الريماوي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية61461.4حجاجمثقالوجديعبير18017144بنات قاسم الريماوي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية78078شاوريعقوبفائقعال18017145بنات قاسم الريماوي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية70170.1حسينسالمطالبفداء18017146بنات قاسم الريماوي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية83383.3ارحيمهعليرائدفھمية18017147بنات قاسم الريماوي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية63763.7عطيهصبحيايمنكفى18017148بنات قاسم الريماوي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية74474.4ريماويمصطفىساميكفى18017149بنات قاسم الريماوي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية80680.6سطوفمصطفىعبد اللطيفالنا18017151بنات قاسم الريماوي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية57657.6سرحانمحمودعبد المجيدالنا18017152بنات قاسم الريماوي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية60160.1مسحلسليمانسليملورين18017153بنات قاسم الريماوي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية72372.3نمرحسينيعقوبمجد18017154بنات قاسم الريماوي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية54554.5حجاجمثقالمحمدمنى18017155بنات قاسم الريماوي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية67667.6ارحيمهاحمدعبد المحسنميا18017156بنات قاسم الريماوي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية79679.6ارحيمهعليسعديميساء18017158بنات قاسم الريماوي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية85085اسمراحمدعثماننھى18017160بنات قاسم الريماوي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية90890.8الريماويحمدرجائينور18017161بنات قاسم الريماوي الثانويةرام هللا



العلوم االنسانية92992.9كنعانمحمودكنعاننور18017162بنات قاسم الريماوي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية87487.4زيداندرويشجمالھديل18017164بنات قاسم الريماوي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية61161.1ابو خطابسعيدباسمھناء18017166بنات قاسم الريماوي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية70570.5برغوثيعمرساھرھنادي18017167بنات قاسم الريماوي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية54354.3سليمانداودابراھيمارينا18017170بنات قراوة الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية58658.6مالوخمحمد عليبساماسعاد18017171بنات قراوة الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية64964.9أحمدخميسزايدانسام18017174بنات قراوة الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية63163.1سليماننمورجمعهآيه18017175بنات قراوة الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية85685.6محمود عرارساميقاسمجيھان18017176بنات قراوة الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية63563.5ملوخخميسعايددارين18017177بنات قراوة الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية79579.5عبدالجليلعطاعاطفرنين18017178بنات قراوة الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية63763.7سنيفرجاعبدالحميدسجى18017182بنات قراوة الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية73473.4عرارنسيمخضرسرى18017183بنات قراوة الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية64564.5مالوخجميلجمالصابرين18017185بنات قراوة الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية69369.3ھروشمحمدعيسىصابرين18017186بنات قراوة الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية61761.7ملوخأحمدسفيانعبير18017187بنات قراوة الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية60660.6دار رزمهعبدنائلالنا18017188بنات قراوة الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية77277.2عرارنسيممحمدلورين18017189بنات قراوة الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية63263.2بليهمحمدزھيرمارلين18017191بنات قراوة الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية68668.6سليمانذيابمرادمرام18017192بنات قراوة الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية69869.8عرارشاھرمعدمنال18017193بنات قراوة الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية57957.9طهداودمحمدمھا18017194بنات قراوة الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية57257.2سليمانداودخميسنورا18017196بنات قراوة الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية59759.7عرارعزاتجمالنيبال18017197بنات قراوة الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية71671.6عرار رزمهعليانسھيلھنا18017198بنات قراوة الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية72472.4دار رزمهعبدوائلوجدان18017199بنات قراوة الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية68068مالوخخميسعمادوعد18017200بنات قراوة الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية74574.5عرارفتحينزاروعد18017201بنات قراوة الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية61561.5مالوخخميسعمادياسمين18017202بنات قراوة الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية69969.9رفاتيعفيفمحموداثار18017203بنات كفر عين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية92592.5رفاعيياسيناحمداسماء18017205بنات كفر عين الثانويةرام هللا



العلوم االنسانية56556.5البرغوثيصالحعفيفاسالم18017207بنات كفر عين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية64464.4دغرةعبد الغافرعصامانوار18017208بنات كفر عين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية56456.4دغرةعبدهللارضوانحنين18017210بنات كفر عين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية85085ابوخرمةسعديكارمديما18017212بنات كفر عين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية76776.7دغرةمحمودشفيقرزان18017213بنات كفر عين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية68468.4فقيهعليفتيحرونق18017215بنات كفر عين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية54654.6فقيهمحمدكمالوعد18017222بنات كفر عين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية61061جبرحسينحسنيبيان18017224بنات حميدي البرغوثي الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية82291.3فواضلةراضييعقوبربى18017226بنات حميدي البرغوثي الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية64064دار صالحمحمودرياضريمان18017227بنات حميدي البرغوثي الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية71078.9شاھينيوسفخليلزينة18017228بنات حميدي البرغوثي الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية80280.2عصفورحسينسميحسندس18017230بنات حميدي البرغوثي الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية67374.8فواضلةرضاعبد هللاسيما18017232بنات حميدي البرغوثي الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية81981.9دار جبرابراھيمعزاتشيماء18017233بنات حميدي البرغوثي الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية62269.1فواضلةحنايعقوبعال18017234بنات حميدي البرغوثي الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية67667.6دار صالحمحموديوسفھدى18017237بنات حميدي البرغوثي الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية68068دار صالحعبد الفتاحأحمدوسام18017238بنات حميدي البرغوثي الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية81481.4برغوثيعبد الرحمنوليداالء18017239بنات دير ابو مشعل الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية62162.1عطاسليمانصالحايات18017243بنات دير ابو مشعل الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية79279.2موسىسليمانطهايات18017244بنات دير ابو مشعل الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية65765.7برغوثيطالبعبد الرازقايات18017245بنات دير ابو مشعل الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية66566.5عطاعيدنمرايمان18017250بنات دير ابو مشعل الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية63863.8عبد هللاعباسمحمودتغريد18017251بنات دير ابو مشعل الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية59459.4برغوثيمحمدصبحيجمانة18017252بنات دير ابو مشعل الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية68968.9ابرغوثيطالبعبد الغنيخلود18017256بنات دير ابو مشعل الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية70470.4برغوثيمحمدغازيرملة18017259بنات دير ابو مشعل الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية81981.9زھرانعبد الرحمنمحمدروان18017262بنات دير ابو مشعل الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية94694.6عنقوشاحمدعبد الرحيمزكية18017263بنات دير ابو مشعل الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية52552.5عطاعبد الكريمنظميسارة18017264بنات دير ابو مشعل الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية53153.1زھرانمحمودداودسماح18017267بنات دير ابو مشعل الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية57057احبيسخميسيوسفصواب18017269بنات دير ابو مشعل الثانويهرام هللا



العلوم االنسانية73673.6الريماويانورعبد الناصرفاتن18017272بنات دير ابو مشعل الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية56456.4عطاعبدعمرفداء18017274بنات دير ابو مشعل الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية61161.1عبد هللاعليعبد الجابرمرح18017275بنات دير ابو مشعل الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية53353.3زھرانمحمودھارونمروة18017276بنات دير ابو مشعل الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية88288.2صالحمحمدحسينناريمان18017281بنات دير ابو مشعل الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية76076ابو شمةعبد هللاعبد المنانآالء18017283بنات اللبن الغربي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية63963.9ابو سالمعبد الرحمنمحمدامنة18017284بنات اللبن الغربي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية76576.5راضيمحمدعبد هللازھية18017289بنات اللبن الغربي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية74174.1سالمعبد المحسنعبد الحميدسندس18017293بنات اللبن الغربي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية93493.4سالميوسفناجحسيرين18017294بنات اللبن الغربي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية82082سمحانحميدمصطفىضحى18017295بنات اللبن الغربي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية73973.9دار عيسىيوسفعيسىغدير18017296بنات اللبن الغربي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية74674.6ناصريوسفابراھيمميسم18017297بنات اللبن الغربي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية86886.8راضيمحمودعبد المعطيميسون18017298بنات اللبن الغربي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية76876.8عيسىعبد الجليلاحمدھبة18017299بنات اللبن الغربي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية65765.7زيتونعبد هللاصالحوالء18017300بنات اللبن الغربي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية67967.9وھدانحربحسيناخالص18017301بنات رنتيس الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية71871.8ھوشهابراھيميوسفازھار18017302بنات رنتيس الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية77877.8وھدانعليوليداسماء18017303بنات رنتيس الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية58258.2وھدانعمارهاحمدامنة18017305بنات رنتيس الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية74374.3ابو سليمحسنفوزيبيان18017306بنات رنتيس الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية54954.9بلوطشاكررزقرانية18017309بنات رنتيس الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية83983.9سليمسالمحسنرولى18017310بنات رنتيس الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية69769.7دار عابدعليعبد الباسطسجى18017311بنات رنتيس الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية57157.1ابو سليماحمدعطا هللاسندس18017313بنات رنتيس الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية53653.6ھوشهحسانياسينسندس18017314بنات رنتيس الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية75875.8عبد ربهخليلمحمدسماح18017315بنات رنتيس الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية78578.5خلفمحمدعبد اللطيفشروق18017316بنات رنتيس الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية77777.7وھدانذيابرائدشذى18017317بنات رنتيس الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية87587.5وھدانفريدعبد الكريمشيماء18017318بنات رنتيس الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية50950.9بلوطاسعدحمدانعائشة18017319بنات رنتيس الثانويةرام هللا



العلوم االنسانية79979.9ابو سليمعثمانمحمدغدير18017320بنات رنتيس الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية77577.5وھدانمحمودمروانفداء18017321بنات رنتيس الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية77377.3غناماحمدحسنكلثوم18017322بنات رنتيس الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية91991.9وھبهعبد هللامحمدلقاء18017323بنات رنتيس الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية62562.5غناممحمدغالبمرام18017325بنات رنتيس الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية64764.7بلوطمزيدزيادمنار18017326بنات رنتيس الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية66366.3وھدانمحموداحمدھناء18017328بنات رنتيس الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية62362.3عودهعمرنجاحھنادي18017329بنات رنتيس الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية64964.9شلشاحمدنعيماسماء18017332بنات شقبه الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية78778.7خطيبعبدهللاموسىاسيل18017333بنات شقبه الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية65765.7قدححسنيابراھيمانعام18017334بنات شقبه الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية84084حسانعبدالحافظشكريبنان18017337بنات شقبه الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية60760.7شلشعبدهللاحمدبيان18017338بنات شقبه الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية56456.4مطاوعسبتيياسرحسنية18017339بنات شقبه الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية55055مصريعطااسماعيلحنين18017340بنات شقبه الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية67967.9ياسينياسينعبدهللاحنين18017341بنات شقبه الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية70770.7قدحسليمكاملخديجة18017342بنات شقبه الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية75375.3شلشمحمدبسامدعاء18017344بنات شقبه الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية60160.1ثابتانيسسعديدالل18017345بنات شقبه الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية80780.7قدحنمراحمدرسمية18017346بنات شقبه الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية69269.2ثابتمحمدعباسرسمية18017347بنات شقبه الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية88988.9المصريسعدمحمدروان18017348بنات شقبه الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية87487.4قدحمحمدمحمودزھدية18017350بنات شقبه الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية53053شلشمحمدصالحساجدة18017351بنات شقبه الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية57157.1ثابتعيسىعبدالسميعسكينة18017354بنات شقبه الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية59159.1حسنمحمدسعيدسماھر18017355بنات شقبه الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية64164.1شلشمصطفىموسىسمر18017356بنات شقبه الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية80280.2قدحعبدهللاحمدسھى18017357بنات شقبه الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية63863.8قدحعمروحيدشروق18017358بنات شقبه الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية62962.9قدحمحمودعمرصمود18017359بنات شقبه الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية76776.7حسنمحمدعايدضياء18017360بنات شقبه الثانويهرام هللا



العلوم االنسانية92292.2ثابتمحمدعبدالحليمفاطمة18017362بنات شقبه الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية56156.1شلشاحمدعبد العزيزفاطمة18017363بنات شقبه الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية93193.1شلشمحمدباسملمياء18017365بنات شقبه الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية57657.6شلشمحمدعليليلى18017366بنات شقبه الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية92692.6مصريمحمودعبدالجابرمريم18017367بنات شقبه الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية55455.4شلشعزتجاللمنال18017368بنات شقبه الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية59259.2عبدهللامحمودابراھيممنى18017369بنات شقبه الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية55855.8مصلحاحمدمنيرمنار18017370بنات شقبه الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية81981.9شلشعبدهللاحمدنداء18017371بنات شقبه الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية75175.1قدحعليانيوسفنسيبة18017374بنات شقبه الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية58858.8مصرياحمدخالدنعمة18017375بنات شقبه الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية69869.8شلشعيسىناجحنعمة18017376بنات شقبه الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية56956.9شلشمحمودعمادھبة18017378بنات شقبه الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية72372.3شلششحادةشفيقھناء18017380بنات شقبه الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية61761.7شلشعليمحمدھديل18017381بنات شقبه الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية62662.6منصورمحمدمشھوراسراء18017382بنات دير ابزيع الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية82982.9سالمةعثمانيحيىاسماء18017383بنات دير ابزيع الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية74974.9عمرموسىمحمدافنان18017384بنات دير ابزيع الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية71371.3زيتهفتحيسعيداالء18017385بنات دير ابزيع الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية69869.8ملصةمحمدصالحبتول18017386بنات دير ابزيع الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية81281.2ايوبيعليخضرخلود18017388بنات دير ابزيع الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية57357.3قرابصةمفلحمراددعاء18017389بنات دير ابزيع الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية78178.1ابراھيمحسينسعيددنيا18017390بنات دير ابزيع الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية67167.1قرابصةھاشمالعبدذكريات18017391بنات دير ابزيع الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية65365.3ملصةمصطفىمحمدريمان18017392بنات دير ابزيع الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية68868.8ملصةنمرراتبريم18017393بنات دير ابزيع الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية93593.5منصورعبد الھادينبيلسجا18017396بنات دير ابزيع الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية73373.3عمرموسىحسنسجود18017397بنات دير ابزيع الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية62369.2شاھينسمعانوھبةشادن18017399بنات دير ابزيع الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية78178.1شلويوسفابراھيمشھد18017400بنات دير ابزيع الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية61361.3ملصةفھميشاھرعال18017401بنات دير ابزيع الثانويةرام هللا



العلوم االنسانية76276.2غانمصبحيعليفاطمة18017403بنات دير ابزيع الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية87187.1عبسةدرويشسميرلبنى18017404بنات دير ابزيع الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية68768.7ملصةمحمدصالحليانا18017405بنات دير ابزيع الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية61861.8شيلوحسنيمفيدمروة18017407بنات دير ابزيع الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية64864.8طويلمحمودمحمدمي18017408بنات دير ابزيع الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية53753.7ياغيمحمدابراھيمميساء18017409بنات دير ابزيع الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية86986.9ملصةحربيعزاتنانسي18017410بنات دير ابزيع الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية96496.4دار عمرلطفيصالحنسرين18017411بنات دير ابزيع الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية53253.2طويلصبحيحسانھدى18017412بنات دير ابزيع الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية65665.6منصورعبد المجيدوحيدھدى18017413بنات دير ابزيع الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية66366.3ملصةنمرخالدھديل18017415بنات دير ابزيع الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية65965.9الطويلمصطفىيوسفوالء18017417بنات دير ابزيع الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية90490.4سايسعبد هللامحمدارينال18017418بنات كفر نعمه الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية69269.2سايسمحمديوسفاسراء18017420بنات كفر نعمه الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية68468.4شتيهخميسعبد المجيداالء18017421بنات كفر نعمه الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية62862.8اغنيممصطفىھاروناالء18017422بنات كفر نعمه الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية69869.8ريانمصطفىحسنيايمان18017424بنات كفر نعمه الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية82182.1خويرهعليمحمودبراء18017427بنات كفر نعمه الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية59759.7نصرمحمودعثمانبيسان18017428بنات كفر نعمه الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية58958.9عطايافرحسليمانتمارا18017429بنات كفر نعمه الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية89389.3اشتيهمحمدعمرجمانه18017430بنات كفر نعمه الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية87387.3دار ابو عادييوسففتحيجنان18017431بنات كفر نعمه الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية63463.4معاليمصطفىجبرحنين18017433بنات كفر نعمه الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية71671.6عطاياحسنيرباححنين18017434بنات كفر نعمه الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية93093دار خويرهاسماعيلعمرحنين18017435بنات كفر نعمه الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية66766.7دار ابو عاديمحمدمفيدحنين18017436بنات كفر نعمه الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية87587.5عطايامحمودعبد هللاخلود18017437بنات كفر نعمه الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية87987.9دار خويرةاسماعيلفاروقدعاء18017438بنات كفر نعمه الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية58458.4حمايليونسمحمودروال18017442بنات كفر نعمه الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية56356.3عبدهطالبرسالنسجى18017444بنات كفر نعمه الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية90790.7ابو عاديسبتيسميرسھى18017446بنات كفر نعمه الثانويهرام هللا



العلوم االنسانية64764.7نصرجميلفايدسوسن18017447بنات كفر نعمه الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية53153.1ديكمحمدزھيركوثر18017450بنات كفر نعمه الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية59759.7اعرجاحمدايمنمالك18017451بنات كفر نعمه الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية76276.2سايسخليلعلينداء18017455بنات كفر نعمه الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية54554.5عبده عطاياجبرانمنصورنسرين18017457بنات كفر نعمه الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية81881.8عيشهعزتايادھبه18017459بنات كفر نعمه الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية74274.2غنيمحسنمحمدھديل18017461بنات كفر نعمه الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية65065دار خليفهعارففخريوئام18017463بنات كفر نعمه الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية58658.6خطيبيوسفموفقاريج18017465بنات بلعين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية81581.5خطيبمصطفىحاتماسالم18017467بنات بلعين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية57457.4دار ابو رحمةمصطفىمحمداعتزاز18017469بنات بلعين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية72572.5منصوريوسفمحمدايمان18017470بنات بلعين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية82682.6ابو رحمةعليحمدانبيان18017471بنات بلعين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية65265.2خطيبعبد الكريممصطفىتيماء18017472بنات بلعين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية79579.5خطيبصالحاحمدعناب18017479بنات بلعين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية61561.5الخطيبمحمودحسنعھد18017480بنات بلعين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية80680.6ياسينمحمودعيسىناريمان18017482بنات بلعين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية65765.7منصورابراھيممحمدھديل18017483بنات بلعين الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية73473.4منصوراميناياداديل18017486بنات صفا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية76676.6فلنةيعقوبروبيناشواق18017487بنات صفا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية63263.2حماديوسفمحمداالء18017488بنات صفا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية72372.3دار ناصرھاللعمرامال18017489بنات صفا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية56856.8البجعهعبد السالمزيادامل18017491بنات صفا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية81681.6نصرمحمدرشادانغام18017492بنات صفا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية86186.1كراجهراغبعليايناس18017494بنات صفا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية81181.1ناصرمحمدايناس18017495بنات صفا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية69669.6ناصرعليمحمودجمانه18017496بنات صفا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية61361.3الشيخ احمدعليمحمدحسنيه18017497بنات صفا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية78078كراجهخليلعادلحنان18017498بنات صفا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية78478.4علقمعبد هللاباسمحنين18017499بنات صفا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية95795.7الشيخ احمدصالحعايدحنين18017500بنات صفا الثانويهرام هللا



العلوم االنسانية57357.3خطابمصطفىكمالدعاء18017502بنات صفا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية70870.8منصوركمالرائدريناد18017503بنات صفا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية78678.6ناصرجودتابراھيمسحر18017505بنات صفا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية88388.3ريانوارسھام18017506بنات صفا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية87587.5ناصرمحمداميرسوسن18017507بنات صفا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية78578.5فلنةلطفيراشدسوسن18017508بنات صفا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية65965.9دار بكرحسنمصطفىسوسن18017509بنات صفا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية85585.5فلنهمصطفىمحمدشروق18017512بنات صفا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية64464.4ناصرعليسعيدصابرين18017513بنات صفا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية81081فلنهزھرانمحمدصفاء18017514بنات صفا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية76076معاليتيسيرحسينضحى18017515بنات صفا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية76476.4الكراجهمصطفىنعيمعائشة18017516بنات صفا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية76476.4الفلنةنمرابراھيملمياء18017518بنات صفا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية72572.5ناصرمحمدجمعةمادلين18017520بنات صفا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية81781.7كراجهمحمودعصاممجدولين18017521بنات صفا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية83483.4رزاقاحمدحباسمجيده18017522بنات صفا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية58758.7فلنهفوزيمحمودنجوى18017523بنات صفا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية54454.4فلنهمرشدوحيدنسرين18017524بنات صفا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية61461.4االطرشعودهنعمه18017525بنات صفا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية74674.6فلنهحسنييوسفنور18017526بنات صفا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية57857.8فلنهفوزيھانيھنادي18017529بنات صفا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية57657.6سليمانعليجميلاسماء18017534بنات الشيخ الشامي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية55255.2سليمانرشيدنبيلاسماء18017536بنات الشيخ الشامي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية71971.9عالنجبرفضلاالء18017539بنات الشيخ الشامي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية88688.6عمرأحمدرباحاية18017543بنات الشيخ الشامي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية60060سليمانعليوجيهاية18017544بنات الشيخ الشامي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية65565.5عثمانمحمدعمادبراء18017545بنات الشيخ الشامي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية84584.5جاد هللاصالحربحيبلقيس18017546بنات الشيخ الشامي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية61961.9عمرعوضجميلجليلة18017547بنات الشيخ الشامي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية86886.8عليسعيدزھيرحال18017548بنات الشيخ الشامي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية64664.6حبيبأحمدحبيبحنان18017549بنات الشيخ الشامي الثانويةرام هللا



العلوم االنسانية94494.4عالنعبد العزيزأنيسحنين18017550بنات الشيخ الشامي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية64864.8عثمانھاللمفيدحنين18017552بنات الشيخ الشامي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية68068طليبعادلفؤادرزان18017554بنات الشيخ الشامي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية59259.2سليمانعطا هللاناصررغدة18017556بنات الشيخ الشامي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية54154.1سليمانعمرانعادلرماح18017557بنات الشيخ الشامي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية73073جاد هللايوسفغسانرنا18017558بنات الشيخ الشامي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية59059خضرعبد الرحمنناصرروان18017560بنات الشيخ الشامي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية68468.4جاد هللاموسىعبد العزيزرونق18017561بنات الشيخ الشامي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية74874.8سليمانجودتخالدسماح18017565بنات الشيخ الشامي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية90590.5سليمانجبرناصرشراز18017567بنات الشيخ الشامي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية77977.9ضيف هللاسماعيلنھادعبير18017568بنات الشيخ الشامي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية63163.1جودةمحمدرائدمريم18017573بنات الشيخ الشامي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية82482.4جاد هللاخليلرائدمسرات18017574بنات الشيخ الشامي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية60660.6عالنإسماعيلمأمونمالك18017575بنات الشيخ الشامي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية74174.1بدرانأحمدعبد الغنيمنتھى18017576بنات الشيخ الشامي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية95895.8جاد هللاعطا هللامحمدنارمين18017577بنات الشيخ الشامي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية87587.5سليمانإسماعيلإبراھيمنجمة18017578بنات الشيخ الشامي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية77377.3عالنطالبجمالندى18017579بنات الشيخ الشامي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية52152.1شاميمحمدفھيمنسرين18017580بنات الشيخ الشامي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية74174.1بدرانعقلإبراھيمنسيبة18017582بنات الشيخ الشامي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية74574.5مشنياسحاقناظروفاء18017583بنات الشيخ الشامي الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية61861.8دار حجعودهأحمداسراء18017585بنات بيت سيرا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية77577.5حمدانخليلفضلاسراء18017586بنات بيت سيرا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية81781.7دار الحجاحمدجمالاسماء18017587بنات بيت سيرا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية60860.8عينقاويمصطفىعودهاسماء18017588بنات بيت سيرا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية73673.6اسماعيليوسفابراھيمانوار18017591بنات بيت سيرا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية78478.4عناقوةمحمدغسانبيان18017594بنات بيت سيرا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية61661.6ابو صفيهمحمدمحمودسلسبيل18017601بنات بيت سيرا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية58158.1عنقاويمحمودعليمريم18017607بنات بيت سيرا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية88288.2ابو صفيهابراھيممحمدنسرين18017609بنات بيت سيرا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية62262.2عناقوةاحمدمحمدنعمه18017610بنات بيت سيرا الثانويةرام هللا



العلوم االنسانية72772.7عناقوةمحمودحسنھاجر18017613بنات بيت سيرا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية82382.3عنقاويخالدامجدھديل18017614بنات بيت سيرا الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية55755.7محمدعطوةخالداسيل18017616بنات الطيرة الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية63063حمدإبراھيمجمالآيات18017617بنات الطيرة الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية84184.1حمدعبد المطلبحسينآية18017618بنات الطيرة الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية95895.8محمدمحمدھانيتقوى18017619بنات الطيرة الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية90290.2محمدعليمرعيساجدة18017621بنات الطيرة الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية94094دار محمدأحمدرباحسجى18017622بنات الطيرة الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية75375.3محمدشكريسليمانسھاد18017623بنات الطيرة الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية91191.1محمدإبراھيمأحمدسوار18017624بنات الطيرة الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية61161.1محمدمحمدظافرشروق18017625بنات الطيرة الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية86486.4محمدعمرعليصفاء18017626بنات الطيرة الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية85385.3سالمةأحمدھشامفاتن18017627بنات الطيرة الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية95495.4دراجعطا هللاحمداسماء18017629بنات خربثا المصباح الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية85485.4عطيةحسينعبد الكريماسماء18017630بنات خربثا المصباح الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية58258.2موسىمحمودعزاماسماء18017631بنات خربثا المصباح الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية83483.4دراجمحمداكرماسالم18017633بنات خربثا المصباح الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية52052عمريونسمصطفىاسالم18017634بنات خربثا المصباح الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية84584.5حرفوشمحمدرائداالء18017635بنات خربثا المصباح الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية71671.6حرفوشسمورعبد الكريماالء18017636بنات خربثا المصباح الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية64564.5حمايلعطيةزياداية18017638بنات خربثا المصباح الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية80780.7مصلحسعيدايادبيسان18017641بنات خربثا المصباح الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية66066ھبلعطيةحسينتھاني18017642بنات خربثا المصباح الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية76576.5ابو خليلجميلمحمدجھاد18017644بنات خربثا المصباح الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية63463.4حرفوشخليلفرححليمة18017646بنات خربثا المصباح الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية88288.2حرفوشسعد هللاحمدحنان18017647بنات خربثا المصباح الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية89989.9ھبلاحمدنزاردنيا18017650بنات خربثا المصباح الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية50650.6ھبلمصطفىاحمددينا18017651بنات خربثا المصباح الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية75875.8عطيةمحمودصالحسندس18017653بنات خربثا المصباح الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية77877.8حرفوشمصطفىصبريصابرين18017656بنات خربثا المصباح الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية54054ابو بكرعزيزحسينعبير18017658بنات خربثا المصباح الثانويةرام هللا



العلوم االنسانية60960.9حرفوشعبد الرحمنعيسىغدير18017659بنات خربثا المصباح الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية72472.4مصلحسعيدعبد اللطيففداء18017662بنات خربثا المصباح الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية59859.8عاصيصبحييوسفايات18017668بنات بيت لقيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية80780.7دارموسىعبد الحليممحموداروى18017670بنات بيت لقيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية68268.2عاصيحسينرزقاسراء18017671بنات بيت لقيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية68668.6بدريوسفابراھيماسماء18017673بنات بيت لقيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية74374.3مفارجهعبد الرؤوفبساماشجان18017675بنات بيت لقيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية51351.3موسىتوفيقعمرانوار18017677بنات بيت لقيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية86586.5حسينحسينتيسيرايناس18017678بنات بيت لقيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية74374.3مفارجةنمرتيسيربثينة18017680بنات بيت لقيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية75075عاصيعقلعليبلسم18017681بنات بيت لقيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية77777.7عاصياحمدمصطفىبيسان18017682بنات بيت لقيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية76676.6بدرجميلناصربيسان18017683بنات بيت لقيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية69469.4موسىناصررزقتحسين18017684بنات بيت لقيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية80280.2عاصيعبد الرازقنھادتسنيم18017685بنات بيت لقيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية55255.2بدرابراھيمماھرحنان18017686بنات بيت لقيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية82282.2دار موسىحسنمحمدحنين18017688بنات بيت لقيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية70070حديديموسىمحمدخديجة18017690بنات بيت لقيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية71271.2مفارجهمحمداحمددعاء18017691بنات بيت لقيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية65565.5دار بدرمحمداحمدروان18017694بنات بيت لقيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية83383.3دارموسىصبحيمنيررويدة18017695بنات بيت لقيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية55255.2دارعاصيمحمدحلميريما18017697بنات بيت لقيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية83583.5عاصيحسيناحمدزھور18017698بنات بيت لقيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية84684.6عاصيعليسعيدساجدة18017699بنات بيت لقيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية83283.2عاصيبكرربحيسجود18017701بنات بيت لقيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية54954.9موسىاحمدرسميسجود18017702بنات بيت لقيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية92592.5موسىاحمدمحمدسندس18017704بنات بيت لقيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية75975.9عاصيعبدعمرسنيورة18017705بنات بيت لقيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية68468.4خالدعبد الكريممحمدسھام18017706بنات بيت لقيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية79379.3عاصيجميلنمرسھى18017707بنات بيت لقيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية68868.8بدرعبدعليشيماء18017709بنات بيت لقيا الثانويهرام هللا



العلوم االنسانية61461.4دار موسىمحمدفضلصفية18017711بنات بيت لقيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية55055عاصيسعيدعيسىعبير18017714بنات بيت لقيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية79679.6عميريخليلناصرغزالة18017716بنات بيت لقيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية61861.8عاصيشكريمحمدفاطمة18017717بنات بيت لقيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية81281.2سلمةحسنعمرمرح18017722بنات بيت لقيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية83683.6دارعاصيعليمحمدمنار18017724بنات بيت لقيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية87187.1قاضيعرسانيوسفمي18017725بنات بيت لقيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية85785.7موسىجميلاحمدنانسي18017726بنات بيت لقيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية82882.8دار موسىخليليعقوبنسرين18017727بنات بيت لقيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية62762.7عاصيابراھيمعمرھبة18017730بنات بيت لقيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية66966.9مفارجهناصرباسموئام18017732بنات بيت لقيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية71771.7ابو زيادهمحمدرشاداسماء18017736بنات بيتللو الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية87787.7زيادةخالدياسراسيل18017737بنات بيتللو الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية61661.6حوارثمحمد علينوافامل18017738بنات بيتللو الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية62562.5بزارحسنفرحامنة18017740بنات بيتللو الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية70070زيادةعثمانمحمد جبرانانوار18017741بنات بيتللو الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية75375.3رضوانصالحمنذرايثار18017742بنات بيتللو الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية64664.6بزارمحمدكاظمايمان18017744بنات بيتللو الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية82992.1خطيبمحمدغسانبتول18017745بنات بيتللو الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية86786.7جبريلجبريلمحمدبيان18017746بنات بيتللو الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية81981.9بزارتوفيقطاھرسجا18017750بنات بيتللو الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية72172.1عبدالحليمعبدالحافظمحمدشروق18017753بنات بيتللو الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية56956.9سعيفانمصطفىنبيلصفيه18017754بنات بيتللو الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية67167.1نجارحسينخلفضحى18017755بنات بيتللو الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية73373.3عبد الحليمعبد الحافظعبد الحليممروة18017758بنات بيتللو الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية61561.5ابو زيادةمحمدفالحمنار18017761بنات بيتللو الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية82682.6عودةمحمدحسنابتھال18017764بنات دير عمار الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية75375.3بدحةسعديعبد هللاسماء18017766بنات دير عمار الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية68668.6بدحةصالححسناكرام18017767بنات دير عمار الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية67667.6شراكةحسنجميلامنة18017769بنات دير عمار الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية60360.3خليلصادقربحيانوار18017770بنات دير عمار الثانويةرام هللا



العلوم االنسانية74874.8عودةحسنعبد الكريمانوار18017771بنات دير عمار الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية54954.9بدحةمحمداسماعيلايات18017772بنات دير عمار الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية56056زيدفارسمحمدبيان18017776بنات دير عمار الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية53253.2دار موسىمحمدجاد هللاتحفة18017778بنات دير عمار الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية79479.4العودةمحمودادريستھاني18017779بنات دير عمار الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية90490.4دار نخلهمحمدخالدحال18017780بنات دير عمار الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية78778.7صافيزيدانخالديحنين18017781بنات دير عمار الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية76876.8فقيهرشيدمحمودحنين18017782بنات دير عمار الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية51851.8دارموسىمحمدعبدهللاحياة18017783بنات دير عمار الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية69669.6بدحةجمعةيوسفديانا18017785بنات دير عمار الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية53153.1درساحمدرمضانغالية18017792بنات دير عمار الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية66566.5عودةعبدالرحمناحمدفھيمة18017795بنات دير عمار الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية57757.7خليلابراھيمخالدمرام18017796بنات دير عمار الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية76076درساحمدمحمودميثاق18017799بنات دير عمار الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية70870.8موسىمحمدعبد هللاميسون18017800بنات دير عمار الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية84984.9صافيحسنجميلنداء18017801بنات دير عمار الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية86486.4زيدسالمحسنوصال18017805بنات دير عمار الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية84084انجاصيوسفمحمدصفاء18017807بنات خربثا بني حارث الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية76876.8انجاصيوسفجبريلصابرين18017808بنات خربثا بني حارث الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية82982.9انجاصاسماعيلمحمدازھار18017809بنات خربثا بني حارث الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية74974.9انجاصيوسفمحمودھناء18017811بنات خربثا بني حارث الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية63163.1بيت اللومصطفىمحمدامنة18017812بنات خربثا بني حارث الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية61961.9شيخفوزيمسلماماني18017813بنات خربثا بني حارث الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية63263.2دار ابو سالمةمحمدسالمةنبيلة18017814بنات خربثا بني حارث الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية55755.7انجاصاحمدجميلسليمة18017815بنات خربثا بني حارث الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية83683.6انجاصفرحنمرفاطمة18017816بنات خربثا بني حارث الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية76676.6كفر عينيصادقمنيرثريا18017818بنات خربثا بني حارث الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية64564.5انجاصحسنمحمداخالص18017819بنات خربثا بني حارث الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية81981.9شيخعبد الرحيمعبد السالماحالم18017821بنات خربثا بني حارث الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية88088دار الشيخذيبمسعودوالء18017822بنات خربثا بني حارث الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية69869.8حمودهسليممحمدفاطمة18017823بنات خربثا بني حارث الثانويةرام هللا



العلوم االنسانية55655.6الشيخياسرمحموداماني18017824بنات خربثا بني حارث الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية81581.5بيتللومحمودناصرحنين18017825بنات خربثا بني حارث الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية61861.8انجاصنمرعبد هللاوالء18017826بنات خربثا بني حارث الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية61961.9حمودهذيابرشيدجميلة18017827بنات خربثا بني حارث الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية61461.4شاھينلطفياسامةسماح18017830بنات خربثا بني حارث الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية66366.3انجاصيعقوبحسنمريم18017831بنات خربثا بني حارث الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية85785.7جباراتعبد الكريمعدنانھديل18017832بنات خربثا بني حارث الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية65865.8سرورسعديمحموداميرة18017835بنات دير قديس الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية88188.1صالحصالحغسانرغد18017837بنات دير قديس الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية71771.7عيادمحمدصابرزھور18017838بنات دير قديس الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية71871.8عوضعبد هللاصبحيزھور18017839بنات دير قديس الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية73473.4عيادصبريربحيسعاد18017840بنات دير قديس الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية97597.5ناصرنايفجميلشروق18017842بنات دير قديس الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية84784.7قطوسةنظميمحمدشروق18017843بنات دير قديس الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية86086حسينزھديباسممي18017849بنات دير قديس الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية69969.9قطوسهمحمودسليمنداء18017850بنات دير قديس الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية85885.8ناصرعطاصالحھبة18017851بنات دير قديس الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية73473.4ناصرعليسعيدوصال18017855بنات دير قديس الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية66866.8ناصرعمرمصطفىوفاء18017856بنات دير قديس الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية65665.6عميرةحسينعطا هللاحالم18017857بنات نعلين الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية57457.4خواجةجمعةحسناخالص18017858بنات نعلين الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية53253.2صدقةإحمودنظمياسالم18017860بنات نعلين الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية70770.7سرورعبدالمعطيعودةاسماء18017861بنات نعلين الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية61361.3الخواجارشيدابراھيماالء18017862بنات نعلين الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية74774.7سرورمصطفىعلياالء18017863بنات نعلين الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية83983.9نافعحسينعبدالكريمامنة18017864بنات نعلين الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية74674.6خواجاسبتيداوداميرة18017865بنات نعلين الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية84584.5عميرةحسنحسينايمان18017866بنات نعلين الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية69669.6محمودمحمودمصطفىايمان18017867بنات نعلين الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية72272.2صدقةحسيننافذايمان18017868بنات نعلين الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية52752.7خواجايوسفعبدالعزيزبتول18017869بنات نعلين الثانويهرام هللا



العلوم االنسانية87487.4طنطوراحمدمحمدبنان18017870بنات نعلين الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية71771.7أبو زيدحسينصالحخديجة18017872بنات نعلين الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية58358.3خواجةابراھيمراغبدالية18017873بنات نعلين الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية75175.1نافعمحمدجمالذكريات18017874بنات نعلين الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية76676.6صدقةاحمدجاللرحمة18017875بنات نعلين الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية56556.5نافعشعباننعمانرماح18017876بنات نعلين الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية82782.7عميرةمصطفىصالحزينب18017877بنات نعلين الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية84284.2نافعبكرحسينساجدة18017878بنات نعلين الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية93693.6عميرةيونسمحمودشھرزاد18017881بنات نعلين الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية57357.3عميرةعبدهللاتيسيرعرين18017882بنات نعلين الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية91191.1نافعشعبانعبدالمحسنعرين18017883بنات نعلين الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية93293.2خواجةرمضانسعيدفاطمة18017884بنات نعلين الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية55655.6ابو عيسىمصطفىعبدهللافاطمة18017885بنات نعلين الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية91891.8نافعسعيديحيىفداء18017886بنات نعلين الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية63163.1نافعابراھيمسندلبنى18017887بنات نعلين الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية94194.1عميرةصبحياحمدمريم18017888بنات نعلين الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية73573.5الخواجاحسنحابسمريم18017889بنات نعلين الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية96096سرورعبدالرحمناحمدميرفت18017890بنات نعلين الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية73073مصطفىاحمدعوضنجود18017891بنات نعلين الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية68068خواجاحسينفؤادنجود18017892بنات نعلين الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية89289.2قاحوشعطاابراھيمنھاد18017893بنات نعلين الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية74074صدقةاسماعيلمحمدنھيل18017894بنات نعلين الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية65565.5صدقةشاكرخالدنيفين18017895بنات نعلين الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية51651.6عميرةالسبتيھانيھدير18017896بنات نعلين الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية60460.4الخواجاشكريراتبھديل18017897بنات نعلين الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية54954.9خواجةسبتيعليوالء18017899بنات نعلين الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية51251.2سرورعبودمحمدياسمين18017900بنات نعلين الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية56256.2خواجاشاكرمحمديافا18017901بنات نعلين الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية66166.1غيظاندبعيحسينسجود18017902 بنات قبيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية65465.4الخطيبصابرعمربراءة18017903 بنات قبيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية86086خطيبصبريجمالبشرى18017905 بنات قبيا الثانويهرام هللا



العلوم االنسانية59059حاج يوسفعزتايادبيان18017907 بنات قبيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية79379.3غيظانأحمدجمعةغدير18017908 بنات قبيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية70070غيظانحسينابراھيمتسنيم18017909 بنات قبيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية69369.3اجربفايزرفيقغدير18017910 بنات قبيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية60160.1الخطيبأحمدحسينتسنيم18017911 بنات قبيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية53453.4غيظانحسينيوسفتقى18017912 بنات قبيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية89689.6جبرعبدالفتاحصالحخديجة18017914 بنات قبيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية66566.5شايبمصطفىعمادھناء18017916 بنات قبيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية85585.5الحلحوليمصطفىجاسرساجدة18017917 بنات قبيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية76376.3أجربحسنخالدسلسبيل18017918 بنات قبيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية81581.5غيظانيوسففوزيوالء18017919 بنات قبيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية89889.8غيظانأحمدمحمدسماح18017920 بنات قبيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية68968.9غيظانأحمدعامرفداء18017924 بنات قبيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية55555.5غيظانحسينمحمدمرام18017926 بنات قبيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية57057اجربحسناسماعيلمنال18017927 بنات قبيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية80280.2اجربمحمدأحمدھنا18017928 بنات قبيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية84384.3اجربمحمدأحمدھيا18017929 بنات قبيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية83483.4جبرصالحموسىيقين18017930 بنات قبيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية87587.5قطنةحسينادريسابتھاج18017931 بنات قبيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية65965.9اجربفارسيوسفابتھال18017932 بنات قبيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية79579.5عبدمحمدزاھياسراء18017933 بنات قبيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية93393.3غيظانمحمداحمداقبال18017934 بنات قبيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية83983.9غيظانمحمودخليلالھام18017935 بنات قبيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية50050خطيبصبريخالدايباء18017936 بنات قبيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية67267.2حلحوليعبدالھاديمحمدبيان18017938 بنات قبيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية64764.7رمضانحسنيأحمدثبات18017940 بنات قبيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية79979.9قطنةموسىخالدحنين18017941 بنات قبيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية64164.1مسلممحمودصابرريم18017942 بنات قبيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية79479.4واويأحمديوسفزينات18017943 بنات قبيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية83583.5غيظاندبعيسالمةسجى18017944 بنات قبيا الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية88288.2ضمرةاحمدتوفيقاسراء18017947عجول الثانوية المختلطةرام هللا



العلوم االنسانية66866.8ھوشةمحمودنضالبراء18017948عجول الثانوية المختلطةرام هللا
العلوم االنسانية71171.1موسىمحمودطارقسارة18017951عجول الثانوية المختلطةرام هللا
العلوم االنسانية92292.2عيسىمصطفىوليدضحى18017952عجول الثانوية المختلطةرام هللا
العلوم االنسانية71971.9بواطنةعيسىحاتممنى18017954عجول الثانوية المختلطةرام هللا
العلوم االنسانية55255.2عيسىابراھيمجميلھدى18017955عجول الثانوية المختلطةرام هللا
العلوم االنسانية70870.8بواطنةمحمدكمالھدى18017956عجول الثانوية المختلطةرام هللا
العلوم االنسانية56656.6ھنطشعبد الرازقايمنوالء18017958عجول الثانوية المختلطةرام هللا
العلوم االنسانية79879.8بواطنةعودةعبد اللطيفيسرى18017960عجول الثانوية المختلطةرام هللا
العلوم االنسانية79379.3مظھرفارسعبدالرازقامال18017961دير نظام الثانوية المختلطةرام هللا
العلوم االنسانية69669.6الصوفيعبدالغافرصقراسراء18017962دير نظام الثانوية المختلطةرام هللا
العلوم االنسانية63163.1تميميمحمودعبدالناصراماني18017964دير نظام الثانوية المختلطةرام هللا
العلوم االنسانية86686.6تميميحسينمحمددعاء18017968دير نظام الثانوية المختلطةرام هللا
العلوم االنسانية74174.1يحيىمحمودطاھررنا18017969دير نظام الثانوية المختلطةرام هللا
العلوم االنسانية61161.1نصاراحمدمحمودسجى18017970دير نظام الثانوية المختلطةرام هللا
العلوم االنسانية81881.8يحيىصالحمحمودسلسبيل18017971دير نظام الثانوية المختلطةرام هللا
العلوم االنسانية70570.5عيداحمدزيادشفاء18017972دير نظام الثانوية المختلطةرام هللا
العلوم االنسانية79379.3خطيبمحمودمحمد فتحيلبنى18017974دير نظام الثانوية المختلطةرام هللا
العلوم االنسانية74574.5دار ذيبعبد المعطيرياضتسنيم18017977 شبتين الثانوية المختلطةرام هللا
العلوم االنسانية52952.9دار ذيبعبد المعطيراضيحنين18017978 شبتين الثانوية المختلطةرام هللا
العلوم االنسانية53853.8دار ذيبعبد المعطيادممروه18017980 شبتين الثانوية المختلطةرام هللا
العلوم االنسانية72972.9دار عليصالحمحمدنادية18017981 شبتين الثانوية المختلطةرام هللا
العلوم االنسانية76776.7سمارهعارفعودهآيه18017983الطيرة بيت عور الفوقا الثانوية المختلطةرام هللا
العلوم االنسانية62862.8طليبطليببسامجمانه18017984الطيرة بيت عور الفوقا الثانوية المختلطةرام هللا
العلوم االنسانية81581.5سمارهمحمدوجيهرنين18017985الطيرة بيت عور الفوقا الثانوية المختلطةرام هللا
العلوم االنسانية93693.6حمدسعد الدينجمالشروق18017986الطيرة بيت عور الفوقا الثانوية المختلطةرام هللا
العلوم االنسانية78978.9طليبعبد الھادياحمدھانيا18017990الطيرة بيت عور الفوقا الثانوية المختلطةرام هللا
العلوم االنسانية64264.2مظلومعبد الرحمنزكريااسراء18017991اتحاد الجانية راس كركر الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية73973.9سمحانھاشمنايفاسماء18017992اتحاد الجانية راس كركر الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية63163.1نوفلمحمدعصامانوار18017993اتحاد الجانية راس كركر الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية53453.4فخيدةمطرمحمدتغريد18017995اتحاد الجانية راس كركر الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية70570.5نصارمحمدناجيحواء18017996اتحاد الجانية راس كركر الثانويةرام هللا



العلوم االنسانية51451.4دار سعدمحمدعليريمان18018003اتحاد الجانية راس كركر الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية79779.7نوفلمحمدرجاسرين18018005اتحاد الجانية راس كركر الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية51551.5نوفلحسيننصرسھاد18018008اتحاد الجانية راس كركر الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية54854.8نوفلعلياحمدعال18018009اتحاد الجانية راس كركر الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية87287.2نوفلشعبانعبد اللطيفمرام18018011اتحاد الجانية راس كركر الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية56056نجارابراھيممحمدناريمان18018012اتحاد الجانية راس كركر الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية63163.1درامنهخالدنجيبانوار18018013جماال الثانوية المختلطةرام هللا
العلوم االنسانية77477.4درامنةعبد السالمسميرايناس18018015جماال الثانوية المختلطةرام هللا
العلوم االنسانية61061درامنةمحمدياسرجميلة18018017جماال الثانوية المختلطةرام هللا
العلوم االنسانية72072درامنهخالدحسامرنا18018018جماال الثانوية المختلطةرام هللا
العلوم االنسانية77977.9درامنةاسماعيلرمضانرھام18018019جماال الثانوية المختلطةرام هللا
العلوم االنسانية65265.2درامنةابراھيمعبد الرحمنغادة18018023جماال الثانوية المختلطةرام هللا
العلوم االنسانية70970.9درامنهعبد السالمسميرنانسي18018024جماال الثانوية المختلطةرام هللا
العلوم االنسانية80980.9عوضحسنمحموداسيه18018027ذكور بدرس الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية72572.5حسينحسينعبد الخالقامنه18018029ذكور بدرس الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية60560.5عبد الكريمصالحمحمدحنين18018031ذكور بدرس الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية59859.8عوضمصطفىعمرزھور18018032ذكور بدرس الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية54954.9عوضحسنجوادفاطمة18018036ذكور بدرس الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية84084عوضعبد العزيزغسانمريم18018037ذكور بدرس الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية75675.6عبد الكريمعليمحمدنداء18018039ذكور بدرس الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية67975.4كونهشاكرباسلبيسان18018041التين الطيبهرام هللا
العلوم االنسانية49054.4مشرقيحناقسطنديتالين18018042التين الطيبهرام هللا
العلوم االنسانية87087سالمهعبدالجوادمحمدربحيه18018044التين الطيبهرام هللا
العلوم االنسانية58665.1نعمهشفيقانوررنين18018045التين الطيبهرام هللا
العلوم االنسانية72480.4بصيرسليمانفوزيريناد18018046التين الطيبهرام هللا
العلوم االنسانية64271.3فقيرسليماننسيمفرحه18018048التين الطيبهرام هللا
العلوم االنسانية79388.1حمامهعيدھانيكرستين18018049التين الطيبهرام هللا
العلوم االنسانية72480.4كونهحناعيدلونا18018050التين الطيبهرام هللا
العلوم االنسانية59165.7كونةعيسىمروانمادونا18018051التين الطيبهرام هللا
العلوم االنسانية65973.2ناصرأمينسعديمانيرفا18018052التين الطيبهرام هللا
العلوم االنسانية94894.8عوادعبدالمجيدمحمدھبه18018053التين الطيبهرام هللا



العلوم االنسانية47753تادروسسليمانجوزيفھيالنه18018054التين الطيبهرام هللا
العلوم االنسانية92692.6حجازعزاتجاد هللاياسمين18018055التين الطيبهرام هللا
العلوم االنسانية76776.7سرحانعبدالرؤوفجھادايه18018056سيدة البشاره للروم الكاثوليكرام هللا
العلوم االنسانية86395.9جغبنبيهبسامحنين18018057سيدة البشاره للروم الكاثوليكرام هللا
العلوم االنسانية75984.3حصريبندليفرجدانا18018058سيدة البشاره للروم الكاثوليكرام هللا
العلوم االنسانية87487.4عمريفارسشحدهدعاء18018059سيدة البشاره للروم الكاثوليكرام هللا
العلوم االنسانية76476.4عويضاتحمداننايفرزان18018060سيدة البشاره للروم الكاثوليكرام هللا
العلوم االنسانية85785.7عويضاتحمداننايفروان18018061سيدة البشاره للروم الكاثوليكرام هللا
العلوم االنسانية83283.2زينمسعودايسمصابرين18018062سيدة البشاره للروم الكاثوليكرام هللا
العلوم االنسانية71379.2حبشجميلعادلنرمين18018063سيدة البشاره للروم الكاثوليكرام هللا
العلوم االنسانية82691.8خواجاعيسىفريدينلي18018064سيدة البشاره للروم الكاثوليكرام هللا
العلوم االنسانية78086.7صرصرداودالياسجيسيكا18018065الرجاء االنجيليه اللوثريهرام هللا
العلوم االنسانية76384.8عوادسالمرؤوفربى18018066الرجاء االنجيليه اللوثريهرام هللا
العلوم االنسانية84084عجاجمحمودعبد الباريسجى18018067الرجاء االنجيليه اللوثريهرام هللا
العلوم االنسانية83783.7الشوابھجتماجدفرح18018068الرجاء االنجيليه اللوثريهرام هللا
العلوم االنسانية73781.9الحلتةجريسسليمانميرا18018069الرجاء االنجيليه اللوثريهرام هللا
العلوم االنسانية66774.1بستانيسليميوسفوديعة18018070الرجاء االنجيليه اللوثريهرام هللا
العلوم االنسانية87887.8نمرفتحيسعدبيسان18018071االنجيليه االسقفيه العربيهرام هللا
العلوم االنسانية77085.6زعرورونيسباسمداليه18018072االنجيليه االسقفيه العربيهرام هللا
العلوم االنسانية78378.3البدوياحمدانوررلى18018073االنجيليه االسقفيه العربيهرام هللا
العلوم االنسانية90090حسونهاحمدنھادريتا18018074االنجيليه االسقفيه العربيهرام هللا
العلوم االنسانية82282.2دويكياسينوائلرنيم18018075االنجيليه االسقفيه العربيهرام هللا
العلوم االنسانية85685.6اشتيويعبد هللاحسنالنا18018076االنجيليه االسقفيه العربيهرام هللا
العلوم االنسانية65272.4سابااميلاندرياليانا18018077االنجيليه االسقفيه العربيهرام هللا
العلوم االنسانية88188.1ابو لبنخميسمحمدنادين18018078االنجيليه االسقفيه العربيهرام هللا
العلوم االنسانية78278.2المصريعمرماجدياسمينه18018079االنجيليه االسقفيه العربيهرام هللا
العلوم االنسانية78687.3مسعدحبيبيوسفاسيل18018080االھليه الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية93293.2ھارونخالدمحمداماني18018081االھليه الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية68068ابوھوالعبدالھاديعادلروان18018082االھليه الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية81991حبشفايقعبدوكريستين18018083االھليه الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية76484.9شاھينإبراھيمجورجلورينا18018084االھليه الثانويهرام هللا



العلوم االنسانية72480.4ثيودوريفؤادجاكمرام18018085االھليه الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية76576.5طهحسينمحمودمھا18018086االھليه الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية55061.1فواضلةحناداودميسون18018087االھليه الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية59265.8سحاريوسفغسانناتلي18018088االھليه الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية91391.3طهصالحفوازنيفين18018089االھليه الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية59759.7طهخميسعليھديل18018090االھليه الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية58865.3عنفوصسليمكمالھديل18018091االھليه الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية69769.7الخطيبعبد الوھابوضاحامل18018092المستقبل الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية71071شلطفمحمودجمالاية18018093المستقبل الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية66466.4طهاميرباسلتسنيم18018094المستقبل الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية80280.2برغوثيمالكداال18018096المستقبل الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية78778.7االمارةسليمعبد الرحمندنيا18018097المستقبل الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية73273.2صباحمحمودرفعترنتيا18018099المستقبل الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية74374.3صانعنعيمماھررند18018100المستقبل الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية73473.4قواسميوليدنضالرنين18018101المستقبل الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية58758.7عبد الرحمنجودتمحمد ساريرھام18018102المستقبل الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية57757.7العباسيمحمدأمينساندرا18018104المستقبل الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية59059شھابمثقالنصرهللاكارميل18018105المستقبل الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية70470.4حموريصالححسنكارولين18018106المستقبل الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية69069علويعبد الفتاحاحمدشذا18018108الروم االرثوذكس الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية71071عوادتيسيرعبد المجيدعريفة18018109الروم االرثوذكس الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية88188.1كعابنةعبد هللاسلمانغدير18018110الروم االرثوذكس الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية51156.8طايعسالمفريدمنار18018111الروم االرثوذكس الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية65165.1فريجاتاحمدموسىنورة18018113الروم االرثوذكس الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية50956.6الدلوعوضسمعانھناء18018115سان جورج الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية61261.2الحاج ياسينجمالعاطفساندا18018116سان جورج الثانويةرام هللا
العلوم االنسانية80389.2شاھينحناعمادجولين18018118البطريركية الالتينية الثانوية - بير زيترام هللا
العلوم االنسانية63670.7شحادهتوفيقباسمحنين18018119البطريركية الالتينية الثانوية - بير زيترام هللا
العلوم االنسانية56963.2صايجفريدماھرخلود18018120البطريركية الالتينية الثانوية - بير زيترام هللا
العلوم االنسانية74582.8عبدونقوالجميلساندي18018122البطريركية الالتينية الثانوية - بير زيترام هللا
العلوم االنسانية57163.4ضبيطانطونجاللكرستينا18018123البطريركية الالتينية الثانوية - بير زيترام هللا



العلوم االنسانية83683.6خيريفكريكمالاسيل18018126راھبات ماريوسف الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية81290.2ابو غزالهجورجخليلتالين18018127راھبات ماريوسف الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية59766.3بوشهسليمانباسمجوان18018129راھبات ماريوسف الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية80088.9بقلهموسىفايقجولين18018130راھبات ماريوسف الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية66373.7دلوجريسسمعانداليا18018132راھبات ماريوسف الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية94294.2مالكيمحمدمجديداليا18018133راھبات ماريوسف الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية77377.3شلهسعيدخالدروال18018134راھبات ماريوسف الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية82882.8شھابيمحمد سعيدرأفتسرين18018135راھبات ماريوسف الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية92092خاليلهمصطفىسيف الدينسالم18018136راھبات ماريوسف الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية76685.1عبدهللاسالمهسعيدسيلينا18018137راھبات ماريوسف الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية82091.1يروسيسقسطنطيينيشفيقة18018138راھبات ماريوسف الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية97897.8عبوشيمحمودمنيرصفاء18018139راھبات ماريوسف الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية93293.2سالماحمدفؤادفاتن18018140راھبات ماريوسف الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية94194.1سالماحمدفؤادفرح18018141راھبات ماريوسف الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية53759.7كبتايسجورججاكفيدا18018142راھبات ماريوسف الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية75383.7يوسفعودةسميركرستينا18018143راھبات ماريوسف الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية60767.4مخلوفتوماسغسانليلى18018144راھبات ماريوسف الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية86596.1ناطوربولصجمالماتيلدا18018145راھبات ماريوسف الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية53159كبتايسجورججاكماري18018146راھبات ماريوسف الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية94894.8السيداحمد شوقيمحمدمھا18018147راھبات ماريوسف الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية69677.3مخلوفجمالميروبي18018148راھبات ماريوسف الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية68275.8كركرالياسفيكتورنادين18018149راھبات ماريوسف الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية90890.8زيناشرفندين18018150راھبات ماريوسف الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية65472.7حصريخليلھانينسرين18018151راھبات ماريوسف الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية83993.2حنحنجبرحسامنيفين18018152راھبات ماريوسف الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية80689.6بستانيسليمزھيرھيا18018154راھبات ماريوسف الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية91391.3بدرانسليمانماھروالء18018155راھبات ماريوسف الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية90090ناصرصالححساميارا18018156راھبات ماريوسف الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية89889.8درسعليخليليارا18018157راھبات ماريوسف الثانويهرام هللا
العلوم االنسانية58058الطويلسعيدمعزلدين هللاسراء18018158النجاح الثانوية للبناترام هللا
العلوم االنسانية57357.3عاصيعليحلميتقوى18018159النجاح الثانوية للبناترام هللا



العلوم االنسانية58958.9المسلمانيخضرعيدجولييت18018160النجاح الثانوية للبناترام هللا
العلوم االنسانية86586.5بدرانأحمدطارقرناد18018161النجاح الثانوية للبناترام هللا
العلوم االنسانية68268.2عابدصقرمروانروزان18018162النجاح الثانوية للبناترام هللا
العلوم االنسانية57557.5شلعوطأحمدمالكشروق18018163النجاح الثانوية للبناترام هللا
العلوم االنسانية67967.9شھابناجحخالدغدير18018164النجاح الثانوية للبناترام هللا
العلوم االنسانية76076عسافمحمودوليديارا18018165النجاح الثانوية للبناترام هللا
العلوم االنسانية88988.9سلمانعبد الحليمجاديسرى18018166النجاح الثانوية للبناترام هللا

العلوم االنسانية62462.4ثبتهخليلمحمدابراھيم19018301ذكور الرام الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية58358.3عبد الجوادمحمدزيادرعد19018304ذكور الرام الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية67967.9غنامسميرشدادسمير19018305ذكور الرام الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية55255.2عوادادريسمحمد19018311ذكور الرام الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية87687.6غزاونهشحادهعدليمحمد19018313ذكور الرام الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية68068ابو ھاشميوسفاسماعيلمھند19018314ذكور الرام الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية51451.4الحاجعيسىعاطفحمزة19018316ذكور مخماس الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية62462.4كنعانخليلبھجتمحمد19018320ذكور مخماس الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية68568.5ابو حلوسالمعليمحمود19018321ذكور مخماس الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية62862.8بشاراتيونسمحمداسامه19018322ذكور جبع الثانويهضواحي القدس
العلوم االنسانية56356.3دار سليمعليكمالبھاء19018324ذكور جبع الثانويهضواحي القدس
العلوم االنسانية58758.7دار سليمعزاتبھجتصفوت19018328ذكور جبع الثانويهضواحي القدس
العلوم االنسانية66266.2دار سليممحمداحمدعبدهللا19018330ذكور جبع الثانويهضواحي القدس
العلوم االنسانية76276.2ھدالينمحمودسالممحمد19018333ذكور جبع الثانويهضواحي القدس
العلوم االنسانية61661.6خطيبعيسىعبد ربهاسامه19018337ذكور حزما الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية63363.3خطيبسالمةمحمدأسعد19018338ذكور حزما الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية62362.3صبيحموسىخضرعادل19018347ذكور حزما الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية58358.3عامرداودعبد الرحيمعصام19018348ذكور حزما الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية65165.1صالح الدينشوكتجماللؤي19018351ذكور حزما الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية54754.7خطيبمحمودحسنمحمود19018358ذكور حزما الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية56156.1حسنمحمدخليلاحمد19018364عناتا الثانوية للبنينضواحي القدس
العلوم االنسانية63263.2حلوهعايشجميلاسامة19018365عناتا الثانوية للبنينضواحي القدس
العلوم االنسانية68468.4رفاعيمحمودعدنانايھم19018367عناتا الثانوية للبنينضواحي القدس
العلوم االنسانية54754.7حدادزكيمازنبشار19018368عناتا الثانوية للبنينضواحي القدس



العلوم االنسانية52752.7رفاعيعبدالباقيسميرحسام الدين19018369عناتا الثانوية للبنينضواحي القدس
العلوم االنسانية64164.1شوامرةرسميفايزحسام19018370عناتا الثانوية للبنينضواحي القدس
العلوم االنسانية69169.1حسنعبدهللامازنعبدالعزيز19018372عناتا الثانوية للبنينضواحي القدس
العلوم االنسانية58958.9عليان احمدعليعبدهللا19018373عناتا الثانوية للبنينضواحي القدس
العلوم االنسانية55055سالمةعيسىاحمدعنان19018375عناتا الثانوية للبنينضواحي القدس
العلوم االنسانية55155.1دارموسىحسينناجحعنان19018376عناتا الثانوية للبنينضواحي القدس
العلوم االنسانية59159.1حلوهعايشعبدالدايمماھر19018377عناتا الثانوية للبنينضواحي القدس
العلوم االنسانية63763.7شيحهعثمانمحمدمجاھد19018378عناتا الثانوية للبنينضواحي القدس
العلوم االنسانية85785.7مخومصطفىفايزمحمد19018379عناتا الثانوية للبنينضواحي القدس
العلوم االنسانية57957.9سالمةمحمودماھرمحمد19018380عناتا الثانوية للبنينضواحي القدس
العلوم االنسانية73573.5حلوهاحمدحسينمحمود19018382عناتا الثانوية للبنينضواحي القدس
العلوم االنسانية55655.6حسنمحمدجمالمھند19018383عناتا الثانوية للبنينضواحي القدس
العلوم االنسانية64964.9ابراھيماسماعيلمحمدمھند19018384عناتا الثانوية للبنينضواحي القدس
العلوم االنسانية50750.7جودةسعدعمريوسف19018386عناتا الثانوية للبنينضواحي القدس
العلوم االنسانية71271.2حسينابراھيماحمدابراھيم19018387ذكور الملك غازي الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية65665.6الدالياحمدداودابراھيم19018388ذكور الملك غازي الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية54454.4عبد الحليممحمدنعيمابراھيم19018389ذكور الملك غازي الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية54454.4سعادةمحمدخالداحمد19018391ذكور الملك غازي الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية62062سعادةنعيممحمداحمد19018392ذكور الملك غازي الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية87487.4الشيخراتبحسناسالم19018393ذكور الملك غازي الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية66366.3عوضداوداحمدجميل19018398ذكور الملك غازي الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية68368.3دار الشيخجميلنعمانجميل19018399ذكور الملك غازي الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية75675.6حمودةعبد هللامحمدحامد19018401ذكور الملك غازي الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية56456.4مصلححسنمحمدحسن19018402ذكور الملك غازي الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية53653.6منصورمحمدمحمودحمد هللا19018405ذكور الملك غازي الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية58658.6ابو عيدحسينمحمدخالد19018406ذكور الملك غازي الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية63363.3حمودةمحمودعليرامي19018407ذكور الملك غازي الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية60560.5سمارةحسينعليرشاد19018409ذكور الملك غازي الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية55555.5الشيخمحمدحسنرضوان19018410ذكور الملك غازي الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية62962.9خضورمصباحنافززياد19018411ذكور الملك غازي الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية63163.1خضورصابرھانيزياد19018412ذكور الملك غازي الثانويةضواحي القدس



العلوم االنسانية63563.5حميدانيوسفمحمدسيد احمد19018413ذكور الملك غازي الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية55755.7سعادةعبدمحمدعبد الرحمن19018415ذكور الملك غازي الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية61161.1منصورسعيداحمدعبد الملك19018416ذكور الملك غازي الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية64664.6ابو عيدمحمدعبد الرحمنعدي19018417ذكور الملك غازي الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية60560.5مرعيشاكرمحمدعدي19018418ذكور الملك غازي الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية74474.4حوشيةمحمدعدنانعمر19018419ذكور الملك غازي الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية83983.9شماسنهصالحعليفاروق19018420ذكور الملك غازي الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية55355.3دار الشيخحسينخالدلؤي19018421ذكور الملك غازي الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية71671.6عياشمحمدعزيزمأمون19018422ذكور الملك غازي الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية69169.1بدوانصالحابراھيممحمد19018424ذكور الملك غازي الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية78378.3عياشيوسفاسماعيلمحمد19018426ذكور الملك غازي الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية73773.7بدوانموسىبساممحمد19018427ذكور الملك غازي الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية56656.6دار الشيخجميلجمالمحمد19018428ذكور الملك غازي الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية57957.9سعادةموسىحساممحمد19018429ذكور الملك غازي الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية62462.4ابو عيدمحمدسالممحمد19018430ذكور الملك غازي الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية57857.8ابو عيدلطفيعائدمحمد19018432ذكور الملك غازي الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية83083شيخراتبعبد الفتاحمحمد19018433ذكور الملك غازي الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية64264.2جملابراھيمعليمحمد19018434ذكور الملك غازي الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية58558.5سالمعمرعيسىمحمد19018435ذكور الملك غازي الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية66366.3جملصبريكمالمحمد19018437ذكور الملك غازي الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية66266.2سالممحمودوجيهمحمد19018439ذكور الملك غازي الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية62162.1مخطوبجودتمحمدمصطفى19018444ذكور الملك غازي الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية59759.7شاللفةابراھيممحمدمعاذ19018445ذكور الملك غازي الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية71371.3خضورراتبعاھدمقداد19018446ذكور الملك غازي الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية53353.3داليمحمودمحمدنشأت19018447ذكور الملك غازي الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية75175.1شيخراشدمحمديوسف19018451ذكور الملك غازي الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية74474.4ابو عيدابراھيمياسريوسف19018452ذكور الملك غازي الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية56556.5داودفايزرضوانابراھيم19018453ذكور بيت دقو الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية82482.4مرارصبحيمحمدحسام19018455ذكور بيت دقو الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية61261.2مرارعمرمحمدخالد19018456ذكور بيت دقو الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية58558.5ريانعبد الرحمنعمرانرامي19018457ذكور بيت دقو الثانويةضواحي القدس



العلوم االنسانية90590.5ريانموسىجمالسيف الدين19018458ذكور بيت دقو الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية81081غريبصبريحسامشادي19018459ذكور بيت دقو الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية78078دار علي حسينعبد هللاطالبصھيب19018460ذكور بيت دقو الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية84484.4بدرحسنابراھيمعبد هللا19018461ذكور بيت دقو الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية68468.4جمھورخليلباسممحمد19018463ذكور بيت دقو الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية67967.9علي حسينعبد الرحمنحمديمحمد19018464ذكور بيت دقو الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية85285.2مرارعبد الباقيھانيمحمد19018466ذكور بيت دقو الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية73373.3مرارمرزوقشاھرمرزوق19018467ذكور بيت دقو الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية69469.4مرارشاكرياسريوسف19018468ذكور بيت دقو الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية62562.5عبد الوھابجميلخليلأحمد19018469ذكور بيت اكسا الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية58958.9حبابةمسعودعيداسالم19018470ذكور بيت اكسا الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية57857.8سالمذيابياسرأحمد19018471ذكور بيت اكسا الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية69569.5حبابةعبد المجيدمحمدباسم19018472ذكور بيت اكسا الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية79579.5حبابةحسنأحمدمحمد19018473ذكور بيت اكسا الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية68968.9حوشيهحسنعليمحمد19018474ذكور بيت اكسا الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية55455.4بدوانإبراھيمنزارمحمد19018475ذكور بيت اكسا الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية53653.6حبابةأحمدسليممنير19018476ذكور بيت اكسا الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية65565.5عبد الوھابمحموديوسفموسى19018477ذكور بيت اكسا الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية73773.7طويلمحمديوسفاحمد19018478ذكور مغتربين بير نباال الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية82582.5عوض هللاحسنيناجيحسني19018479ذكور مغتربين بير نباال الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية70370.3حوشيةمحمديعقوبحمزة19018480ذكور مغتربين بير نباال الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية86286.2عوض هللافتحيعنان19018481ذكور مغتربين بير نباال الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية82682.6جعبةامينباسمفادي19018482ذكور مغتربين بير نباال الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية88988.9ھنديفرجنصرهللاكرم19018483ذكور مغتربين بير نباال الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية72072حسينمصطفىعزاتمجدي19018484ذكور مغتربين بير نباال الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية67867.8حجةمحمدادريسمعتصم19018485ذكور مغتربين بير نباال الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية75275.2لقيانيةحامدخالدمھدي19018486ذكور مغتربين بير نباال الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية62062ربيعفؤادمحمدأحمد19018487ذكور بيت عنان الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية69069طهعبدهللاحمدبسيم19018488ذكور بيت عنان الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية61661.6ربيععبيدهللاصالحربيع19018489ذكور بيت عنان الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية71271.2حمادجمالاحمدصالح الدين19018491ذكور بيت عنان الثانويةضواحي القدس



العلوم االنسانية54554.5فقيهعبد الرحمنبدرعبد الرحمن19018492ذكور بيت عنان الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية69169.1عمريعثمانعودهعثمان19018493ذكور بيت عنان الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية80180.1ياسينمحمدرشيدمحمد19018494ذكور بيت عنان الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية59459.4جمھورمطرمحمدمؤمن19018496ذكور بيت عنان الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية69469.4جمھورغالبجمعهوجدي19018497ذكور بيت عنان الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية67767.7شيخعليتيسيرجھاد19018499ذكور بيت سوريك الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية79879.8جملعبدهللاعليخالد19018500ذكور بيت سوريك الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية70170.1جملفخريأحمدعماد19018504ذكور بيت سوريك الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية73673.6ردادفھميغالبكريم19018505ذكور بيت سوريك الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية73173.1طريياسرعمرمجد19018506ذكور بيت سوريك الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية56256.2جملمحمودجمالمحمد19018507ذكور بيت سوريك الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية78178.1جملوصفيعليمحمد19018508ذكور بيت سوريك الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية69069جملفخريمفيدمحمد19018509ذكور بيت سوريك الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية73573.5شماسنةأحمدمشعلمحمود19018511ذكور بيت سوريك الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية53053بدوانوحيدمفيدمحمود19018512ذكور بيت سوريك الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية75575.5 بدويسليمعايديحيى19018514ذكور بيت سوريك الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية67067فقيهمحمودمحمدابراھيم19018515ذكور شھداء قطنه الثانويهضواحي القدس
العلوم االنسانية60660.6حايكزكريافؤادابراھيم19018516ذكور شھداء قطنه الثانويهضواحي القدس
العلوم االنسانية92892.8حوشيهخالديوسفابراھيم19018517ذكور شھداء قطنه الثانويهضواحي القدس
العلوم االنسانية68568.5طهمحمدعثماناحمد19018518ذكور شھداء قطنه الثانويهضواحي القدس
العلوم االنسانية58658.6حوشيهداودمحمداحمد19018519ذكور شھداء قطنه الثانويهضواحي القدس
العلوم االنسانية59159.1حمودهنصرمصطفىاحمد19018520ذكور شھداء قطنه الثانويهضواحي القدس
العلوم االنسانية66566.5فقيهمحمداحمدرشاد19018524ذكور شھداء قطنه الثانويهضواحي القدس
العلوم االنسانية67967.9الفقيهاحمدمحمدصالح الدين19018526ذكور شھداء قطنه الثانويهضواحي القدس
العلوم االنسانية65065حوشيهعبد هللاحسينعبد هللا19018528ذكور شھداء قطنه الثانويهضواحي القدس
العلوم االنسانية55755.7الفقيهحسيننازكعبد هللا19018529ذكور شھداء قطنه الثانويهضواحي القدس
العلوم االنسانية65165.1حوشيهعليكاملعالء19018531ذكور شھداء قطنه الثانويهضواحي القدس
العلوم االنسانية59259.2حوشيهعلينظميعلي19018533ذكور شھداء قطنه الثانويهضواحي القدس
العلوم االنسانية65265.2شماسنهيوسفمحمدكفاح19018534ذكور شھداء قطنه الثانويهضواحي القدس
العلوم االنسانية53553.5فقيهحسينمالكليث19018535ذكور شھداء قطنه الثانويهضواحي القدس
العلوم االنسانية56956.9شماسنهمحمودرياضمحمد19018536ذكور شھداء قطنه الثانويهضواحي القدس



العلوم االنسانية71371.3فقيهخليلساميمحمد19018537ذكور شھداء قطنه الثانويهضواحي القدس
العلوم االنسانية53153.1حوشيهسليمانموسىمحمد19018539ذكور شھداء قطنه الثانويهضواحي القدس
العلوم االنسانية65765.7شماسنهنصرنصارمحمد19018540ذكور شھداء قطنه الثانويهضواحي القدس
العلوم االنسانية62662.6محسنمصطفىعمرمراد19018542ذكور شھداء قطنه الثانويهضواحي القدس
العلوم االنسانية68968.9زغاريمحمودجمالھاني19018545ذكور شھداء قطنه الثانويهضواحي القدس
العلوم االنسانية52252.2شماسنةيوسفأحمدوسام19018546ذكور شھداء قطنه الثانويهضواحي القدس
العلوم االنسانية65765.7حجةحسنعلياحمد19018549ذكور بير نباال الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية51551.5دار عايشجابرمحمودجابر19018550ذكور بير نباال الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية53953.9الفرانيسليمادھمحسام19018551ذكور بير نباال الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية58058شحادةعمرانخضرعمار19018558ذكور بير نباال الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية51151.1نمورةعيسىموسىمحمد19018561ذكور بير نباال الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية67867.8خضرموسىشعبانموسى19018565ذكور بير نباال الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية59859.8ابو شراريوسفمحمديوسف19018566ذكور بير نباال الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية71771.7عطيةعوضحسنحمدي19018569ذكور الجيب الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية59659.6ابوغاليةسليمانخليلصالح19018574ذكور الجيب الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية78078ھنديتيسيرزيادطارق19018575ذكور الجيب الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية55455.4عالنخميسخالدعالن19018577ذكور الجيب الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية57957.9حمودعبد الرؤوفعليمحمود19018581ذكور الجيب الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية57357.3عوض هللاحسنينوافمراد19018582ذكور الجيب الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية62462.4جعفرجميلمحمدجميل19018590ذكور ابوديس الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية86086ابو ھاللعبدجميلحسن19018591ذكور ابوديس الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية62062ربيعرزقربيعزياد19018593ذكور ابوديس الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية55555.5عريبة عريقاتاحمدربحيصھيب19018596ذكور ابوديس الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية60560.5جاموسمحمودخالدطارق19018597ذكور ابوديس الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية57157.1وحيشمحمدحسينطه19018598ذكور ابوديس الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية71871.8الحلبيةجميلمحمودعبد الرحيم19018599ذكور ابوديس الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية53753.7عيادمحمدياسينعدي19018603ذكور ابوديس الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية54154.1عريقاتخليلمحمودعالء19018605ذكور ابوديس الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية53353.3حلبيةعلييحيىعلي19018607ذكور ابوديس الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية76176.1بحرعيدرسميمحمد19018609ذكور ابوديس الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية60560.5عيادمحمـدمحمودمحمد19018611ذكور ابوديس الثانويةضواحي القدس



العلوم االنسانية63563.5خنافسةمحمدموسىمحمد19018612ذكور ابوديس الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية53053النوافلةداودمحمدناصر19018615ذكور ابوديس الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية61961.9ربيعخالدغازينمر19018616ذكور ابوديس الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية75775.7ربيعحسنياسينوليد19018617ذكور ابوديس الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية73573.5فرعونإبراھيمرائدإبراھيم19018618ذكور مسقط الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية66566.5خلفخضرجمالأحمد19018619ذكور مسقط الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية63863.8ھسيمصطفىصالحأحمد19018620ذكور مسقط الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية63663.6الحمادينصالحيونسبالل19018621ذكور مسقط الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية66066حرباويحسينمحمدتامر19018622ذكور مسقط الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية62762.7مھلوسشاكرأنورشادي19018623ذكور مسقط الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية59459.4عوادمحمدمحمودصبري19018624ذكور مسقط الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية58558.5غباشمحمدأنيسعبدهللا19018625ذكور مسقط الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية62662.6شويكيعمرانخليلعمران19018628ذكور مسقط الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية77677.6فرعونإبراھيمغسانعمران19018629ذكور مسقط الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية63663.6األسمرمحمديوسفمالك19018630ذكور مسقط الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية53753.7إدريسقاسمصبحيمجد19018631ذكور مسقط الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية82582.5طوبالمحمدعصمتمحمد19018635ذكور مسقط الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية58458.4الخطيبأحمدعلينادر19018636ذكور مسقط الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية58958.9أبو زيادجميلمحمدناصر19018637ذكور مسقط الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية63563.5حشيشحسنطالبوسام19018638ذكور مسقط الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية56956.9زرعيعودةمحمديوسف19018639ذكور مسقط الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية52452.4جبرانإبراھيممصطفىيوسف19018640ذكور مسقط الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية64864.8مشاھرةشاھرمحمدحازم19018643ذكور السواحرة الشرقية الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية79879.8عبد القادرموسىمحمدحسن19018644ذكور السواحرة الشرقية الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية63463.4الزعاترةمسلمخلفعزات19018648ذكور السواحرة الشرقية الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية51851.8زعاترهعبد الحميداسماعيللؤي19018652ذكور السواحرة الشرقية الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية57457.4المشاھرهمحمدشاكرمحمد19018656ذكور السواحرة الشرقية الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية85385.3أبو كاملعارفصالحاحمد19018659المعھد العربيضواحي القدس
العلوم االنسانية79179.1جفالمحمدعلياحمد19018660المعھد العربيضواحي القدس
العلوم االنسانية68768.7حمودةاحمدمحموداحمد19018661المعھد العربيضواحي القدس
العلوم االنسانية64964.9مفرحعبدنبيلامجد19018662المعھد العربيضواحي القدس



العلوم االنسانية68768.7عفانهموسىبسامأسيد19018663المعھد العربيضواحي القدس
العلوم االنسانية65565.5شاھينكمالموسىحمزة19018664المعھد العربيضواحي القدس
العلوم االنسانية82482.4قنبرمحمديقينرامي19018665المعھد العربيضواحي القدس
العلوم االنسانية75975.9ابوشخيدمعيدعادلسيف الدين19018666المعھد العربيضواحي القدس
العلوم االنسانية87087عريقاتصالحھشامصالح19018667المعھد العربيضواحي القدس
العلوم االنسانية76576.5عثمانعبدمحمدعبد19018668المعھد العربيضواحي القدس
العلوم االنسانية81781.7بكرمحمدابراھيمعالء19018669المعھد العربيضواحي القدس
العلوم االنسانية77577.5عريانسليمنبيلعالء الدين19018670المعھد العربيضواحي القدس
العلوم االنسانية85885.8قطنانيعليناجيقيس19018671المعھد العربيضواحي القدس
العلوم االنسانية65665.6عباسيمحمودابراھيممحمد19018672المعھد العربيضواحي القدس
العلوم االنسانية73773.7الشرباتيربحيايمنمحمد19018673المعھد العربيضواحي القدس
العلوم االنسانية64164.1ابوحامدمحمدزيادمحمد19018674المعھد العربيضواحي القدس
العلوم االنسانية80080ابوحامدابراھيمعارفمحمد19018675المعھد العربيضواحي القدس
العلوم االنسانية86186.1عرامينعبدالھاديعبدالرحمنمحمد19018676المعھد العربيضواحي القدس
العلوم االنسانية84284.2دويك جميلموسىمحمد عمر19018677المعھد العربيضواحي القدس
العلوم االنسانية77077الخنافسةعبدمحمودمحمد19018678المعھد العربيضواحي القدس
العلوم االنسانية81081عريقاتمحمودرشيدمحمود19018679المعھد العربيضواحي القدس
العلوم االنسانية75975.9جبرمحمودكارممحمود19018680المعھد العربيضواحي القدس
العلوم االنسانية80980.9مشاھرهعمربساممصعب19018681المعھد العربيضواحي القدس
العلوم االنسانية62862.8صوصمحمدمحمدمھند19018682المعھد العربيضواحي القدس
العلوم االنسانية91591.5ابونعمةابراھيمناصرنزار19018683المعھد العربيضواحي القدس
العلوم االنسانية77477.4محتسباسماعيلحمزةوسام19018684المعھد العربيضواحي القدس
العلوم االنسانية79079خضرلطفيمحمدوسام19018685المعھد العربيضواحي القدس
العلوم االنسانية91791.7صالحعبدمحمودأروى19018751بنات الرام الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية64764.7حمودةعطاهللامرواناسماء19018753بنات الرام الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية54554.5قاروطنظميعزميافنان19018755بنات الرام الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية59059اسكافيعبدالحميدناصراميره19018756بنات الرام الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية81281.2أبو الروسخالدمحمدحنين19018760بنات الرام الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية62462.4عبد الرحيممحمددانيا19018761بنات الرام الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية63263.2بدريحافظخالددعاء19018762بنات الرام الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية82782.7حمدمحمودربحيدينا19018764بنات الرام الثانويةضواحي القدس



العلوم االنسانية66066راميهزھيريوسفرنا19018766بنات الرام الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية62262.2عبدعبد الكريم عليرنان19018767بنات الرام الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية54254.2ابو ندىمصطفىموسىرھام19018769بنات الرام الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية69369.3غزاونهحسنغازيرويده19018770بنات الرام الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية59159.1ادعيسأحمدتيسيرسالم19018772بنات الرام الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية78178.1ابو المعزهعمراكرمسماح19018773بنات الرام الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية87387.3غزاونةحسنسعديسمارة19018774بنات الرام الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية66766.7كرامةعزاترياضسوار19018775بنات الرام الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية54254.2عبدوصابرجھادشروق19018776بنات الرام الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية69769.7فروخأحمدمحمدصابرين19018778بنات الرام الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية54254.2كنعانمحمدمشھورعال19018779بنات الرام الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية64364.3ابو جمعهأحمداسامهغادة19018780بنات الرام الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية68168.1جراداتخليلادريسنرمين19018784بنات الرام الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية59859.8ادريسحمدسميرنسرين19018785بنات الرام الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية59259.2ابداحمحمدفھيمنور19018786بنات الرام الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية67467.4شوامرةعلييوسفھبه19018789بنات الرام الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية55955.9طميزهابراھيمعبدهللاھيا19018793بنات الرام الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية90390.3تواممصطفىحساماالء19018795بنات جبع الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية57857.8بشاراتمحموداحمدانوار19018798بنات جبع الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية51651.6طعيماتحسنابراھيمتحرير19018799بنات جبع الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية70070توامرجانبيلجميلة19018800بنات جبع الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية75175.1بشاراتحلميھانيحنان19018801بنات جبع الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية65765.7عكوشراجحمحمدسوسن19018804بنات جبع الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية84584.5بشاراتابراھيممحمدمريم19018805بنات جبع الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية84684.6بشاراتيوسفمحمدمريم19018806بنات جبع الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية88588.5حمايلمحمدمصطفىمي19018807بنات جبع الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية82082خطيبعقلعليھيا19018810بنات جبع الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية79579.5أبو عليعبد الرحمنأحمدألفت19018811بنات مخماس الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية77677.6أحمد الحاجعارفخير هللاأنغام19018812بنات مخماس الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية52252.2ابو عواودهمحمدنورانحنين19018813بنات مخماس الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية80480.4عبد هللافزاععطاهللادالل19018814بنات مخماس الثانويةضواحي القدس



العلوم االنسانية61161.1يوسفعصامرنين19018815بنات مخماس الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية89489.4ابراھيمعايدصفاء19018816بنات مخماس الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية82782.7أبو عليمحمدمالكصفية19018817بنات مخماس الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية63563.5كنعانفخريروحيعيشة19018818بنات مخماس الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية63163.1حاجخضرأنورماجدة19018819بنات مخماس الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية64464.4أبو عليسليمسفيانمرام19018820بنات مخماس الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية63363.3ابو عوادهسليمزايدمي19018821بنات مخماس الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية63563.5خليلعوضھيا19018823بنات مخماس الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية69869.8صيامسعيدمحمدھيا19018824بنات مخماس الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية68568.5صبيحمحمدعبد القادراسراء19018825بنات حزما الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية63063دار خطيبسالمسلماناسراء19018826بنات حزما الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية70170.1حلومحمودجميلاسماء19018827بنات حزما الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية79979.9صبيححسينمحمداسماء19018828بنات حزما الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية86886.8سالممحمداحمداسمھان19018829بنات حزما الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية72872.8خطيبعبد هللاسامةافنان19018830بنات حزما الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية53553.5العمريعوادعوضاالء19018832بنات حزما الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية60760.7صبيحعودةابراھيمانتصار19018836بنات حزما الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية75275.2صالح الدينعساكرعطا هللانشراح19018837بنات حزما الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية72072خطيبعليسلمانانغام19018838بنات حزما الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية64664.6خطيبعليجاسرانوار19018839بنات حزما الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية60560.5صالح الدينمحاربموسىانوار19018840بنات حزما الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية74774.7ابو ظاھرعبد هللامصطفىايات19018841بنات حزما الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية84584.5صالح الدينيعقوبمھيوبايه19018842بنات حزما الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية69069ابو خليلموسىراسمباسمه19018843بنات حزما الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية72772.7خطيبحسنعبد المستعطيبيان19018844بنات حزما الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية78278.2ابو خليلعبد الرحمنعقلجمانه19018845بنات حزما الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية69169.1صالح الدينمحمدغالبدموع19018846بنات حزما الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية80680.6صبيحطهاسامةذكريات19018847بنات حزما الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية69269.2صالح الدينطالبخليلرائدة19018848بنات حزما الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية81581.5ابو حلوسالمصالحساجدة19018849بنات حزما الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية68068العمريعوادمحمدسجود19018850بنات حزما الثانويةضواحي القدس



العلوم االنسانية74774.7قاسماحمدساكنسكون19018852بنات حزما الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية62362.3صالح الدينمحمدحباسسماھر19018853بنات حزما الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية67967.9ابو حلوعبد العزيزابراھيمسمر19018854بنات حزما الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية82282.2خطيبعبد الرؤوفعبد القادرشروق19018856بنات حزما الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية62662.6خطيبفريدمرادشروق19018857بنات حزما الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية69169.1صالح الدينطالبثابتشكرية19018858بنات حزما الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية74374.3حلوعطامحمدشيماء19018859بنات حزما الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية64764.7صالح الدينفالحنزيهعائشة19018863بنات حزما الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية85485.4صبيحفايزمحمدعھد19018864بنات حزما الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية61761.7سعيدابراھيمعمادغندورة19018865بنات حزما الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية57657.6سعيدسليمانجمالفاطمه19018867بنات حزما الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية66866.8كنعانعوضزيادفاطمه19018868بنات حزما الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية61561.5حلومحموداكثممنار19018869بنات حزما الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية69569.5العمريعالنعبد الفتاحمياسم19018870بنات حزما الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية65165.1صالح الدينجبريلعمادنور19018871بنات حزما الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية70670.6مطاوععبد الفتاحجمعهھبه19018872بنات حزما الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية62162.1خطيباحمدصادقھدى19018873بنات حزما الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية77577.5مباركعوادناجحھديل19018874بنات حزما الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية62062اسعيدعرمانظاھرھناء19018875بنات حزما الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية67167.1مليحاتسليمانمحمودوفاء19018876بنات حزما الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية57057عيسىابراھيمسالمهاسماء19018877بنات بيت حنينا الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية61661.6جھالينابو داھوكصقر يوسفايمان19018878بنات بيت حنينا الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية76876.8سليمانعبد هللامحمدناريمان19018880بنات بيت حنينا الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية96696.6سليماناحمدعالء الدينوالء19018882بنات بيت حنينا الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية54454.4خليفةاحمدبسامآالء19018883بنات فاطمة الزھراء الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية75075سعادةعليعدناناحسان19018884بنات فاطمة الزھراء الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية86986.9شحادةعزيزرأفتاخالص19018885بنات فاطمة الزھراء الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية66266.2حمودعيسىمحمداسماء19018886بنات فاطمة الزھراء الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية62562.5نتشةعبد الجوادعدنانايمان19018889بنات فاطمة الزھراء الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية74174.1ابو ديةعوضعدنانايمان19018890بنات فاطمة الزھراء الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية78478.4دار عايشجابرعمادايمان19018891بنات فاطمة الزھراء الثانويةضواحي القدس



العلوم االنسانية65165.1خاليفةاسماعيلجبرآيات19018892بنات فاطمة الزھراء الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية61061سعادةمحمدعصامبتول19018893بنات فاطمة الزھراء الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية68568.5خاليفةجوداتتيسيربراءة19018894بنات فاطمة الزھراء الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية70470.4حمودمحمدعليبيان19018895بنات فاطمة الزھراء الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية74474.4سعادةشكريجاسربيسان19018897بنات فاطمة الزھراء الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية78078حمدفوازمحمودتسنيم19018898بنات فاطمة الزھراء الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية67667.6قاسمتوفيقاحمدجمان19018899بنات فاطمة الزھراء الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية69969.9نتشةحامدخليلجمانة19018900بنات فاطمة الزھراء الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية72272.2عطاهللامحمدعبد الحكيمجنان19018901بنات فاطمة الزھراء الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية75375.3خليفةجودتعبد السميعحال19018902بنات فاطمة الزھراء الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية90490.4حمديةربحيجھادحنين19018904بنات فاطمة الزھراء الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية80580.5عطيةعوضحسنخولة19018906بنات فاطمة الزھراء الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية84484.4شحادةعارفماھررماح19018910بنات فاطمة الزھراء الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية69369.3عزامعطيةسميررنين19018912بنات فاطمة الزھراء الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية92992.9عيسىعبد الحليممحمدرنين19018913بنات فاطمة الزھراء الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية77077مصطفىمحمدامجدريم19018914بنات فاطمة الزھراء الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية67467.4ابو داھوكاحمدزعلساجدة19018916بنات فاطمة الزھراء الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية77677.6حسينداوودجيادسارة19018917بنات فاطمة الزھراء الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية65465.4قاسمرشديسعيدسجى19018918بنات فاطمة الزھراء الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية68168.1بسحسنمحمودسالم19018919بنات فاطمة الزھراء الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية65465.4ابو داھوكاحمدعليسماح19018920بنات فاطمة الزھراء الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية66666.6خاليفةمحمودصائلسمر19018923بنات فاطمة الزھراء الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية79479.4خاليفةعليعطا هللاسمر19018924بنات فاطمة الزھراء الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية86686.6ابو حمودجمالمحمدشرين19018926بنات فاطمة الزھراء الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية84884.8ابو حمودجمالمحمدشريھان19018927بنات فاطمة الزھراء الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية72172.1ابو ديةفرحاتمحمودعبلة19018928بنات فاطمة الزھراء الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية56456.4عزامفؤادحاكمفداء19018931بنات فاطمة الزھراء الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية66966.9ابو ديةعطا هللامرام19018932بنات فاطمة الزھراء الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية59359.3العبدشكريراقيمعزوزة19018934بنات فاطمة الزھراء الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية80880.8عبد اللطيفاحمدحسينمنار19018935بنات فاطمة الزھراء الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية77177.1قاسممحمدناصرمنار19018936بنات فاطمة الزھراء الثانويةضواحي القدس



العلوم االنسانية51951.9ابو فرحةمحمودعبد المنعمنور19018941بنات فاطمة الزھراء الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية57557.5خاليفةاسماعيلجبرھداية19018943بنات فاطمة الزھراء الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية69969.9احموديونسمحمدھديل19018945بنات فاطمة الزھراء الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية68668.6أفغانيمصطفىمحمدآالء19018947بنات بير نباال الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية95595.5حسينمصطفىحامدإيمان19018948بنات بير نباال الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية82782.7عيسىأحمدھيافإيمان19018949بنات بير نباال الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية57557.5عيسىمحمدنزارأثير19018950بنات بير نباال الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية80080اتيمدخيلعطا هللاآية19018951بنات بير نباال الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية82682.6محمدرابحبيان19018952بنات بير نباال الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية92792.7زيدانيخيريطارقتسنيم19018953بنات بير نباال الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية58858.8عبد السالمتيسيرايادحنين19018954بنات بير نباال الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية85985.9عبد هللاعليوجديحنين19018955بنات بير نباال الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية71371.3جمعةخليلجمالدجانه19018956بنات بير نباال الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية65265.2دخل هللامحمودعبد هللارنا19018957بنات بير نباال الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية71671.6اتيمحبيبحسامروال19018958بنات بير نباال الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية76776.7نواويةجورجمنذرسلسبيل19018959بنات بير نباال الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية71771.7معالييوسفمحمودفاطمة19018962بنات بير نباال الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية63163.1عرمانخالدمحمدنداء19018963بنات بير نباال الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية83783.7عالنمحمودسفيانھبة19018964بنات بير نباال الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية88888.8عبد السالمتيسيرإيادھديل19018965بنات بير نباال الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية86886.8الشيخعليسلماناروى19018967األموية الثانوية للبناتضواحي القدس
العلوم االنسانية53453.4 جملديبعبد الجباراريج19018968األموية الثانوية للبناتضواحي القدس
العلوم االنسانية64464.4الشيخراشداحمداسراء19018969األموية الثانوية للبناتضواحي القدس
العلوم االنسانية89289.2جملصبريمحمداسراء19018970األموية الثانوية للبناتضواحي القدس
العلوم االنسانية61261.2قنديلابراھيمفيصلاسالم19018971األموية الثانوية للبناتضواحي القدس
العلوم االنسانية54554.5ابو كافيهفھيماحمداسماء19018972األموية الثانوية للبناتضواحي القدس
العلوم االنسانية64164.1نبھانمحمداياداسيل19018974األموية الثانوية للبناتضواحي القدس
العلوم االنسانية68668.6عبد الحليمحسينمحموداعتماد19018975األموية الثانوية للبناتضواحي القدس
العلوم االنسانية58058منصورمحمدعدناناالء19018976األموية الثانوية للبناتضواحي القدس
العلوم االنسانية75375.3ابو عيدمحمودعطا هللاالء19018977األموية الثانوية للبناتضواحي القدس
العلوم االنسانية57457.4جملنعمانمحموداماني19018979األموية الثانوية للبناتضواحي القدس



العلوم االنسانية62162.1مرارمحمودجھادايات19018980األموية الثانوية للبناتضواحي القدس
العلوم االنسانية75775.7مرارصبحيمحمودايمان19018981األموية الثانوية للبناتضواحي القدس
العلوم االنسانية61661.6عبد الحليممحمدربحيآمنة19018982األموية الثانوية للبناتضواحي القدس
العلوم االنسانية56056سليمانعبدالعزيزمعتصمبلقيس19018984األموية الثانوية للبناتضواحي القدس
العلوم االنسانية51051عياشيوسفاحمدبيان19018985األموية الثانوية للبناتضواحي القدس
العلوم االنسانية80880.8العفالقةمحمدايمنبيان19018986األموية الثانوية للبناتضواحي القدس
العلوم االنسانية88288.2ابو كافيهفھيمعنادتغريد19018987األموية الثانوية للبناتضواحي القدس
العلوم االنسانية75775.7عياشنبھانعارفحنين19018989األموية الثانوية للبناتضواحي القدس
العلوم االنسانية57957.9عفالقهحسنعليحنين19018990األموية الثانوية للبناتضواحي القدس
العلوم االنسانية56456.4منصورعبد المجيدماھرحنين19018991األموية الثانوية للبناتضواحي القدس
العلوم االنسانية50650.6خضورحسنعز الديندعاء19018993األموية الثانوية للبناتضواحي القدس
العلوم االنسانية76576.5سمارةحسيننبيلديانا19018994األموية الثانوية للبناتضواحي القدس
العلوم االنسانية74974.9علي حسينعبدحسينرغده19018995األموية الثانوية للبناتضواحي القدس
العلوم االنسانية56756.7منصورسعيدمحمودرندة19018996األموية الثانوية للبناتضواحي القدس
العلوم االنسانية72272.2مرارعبد الباقيعدنانروزان19018997األموية الثانوية للبناتضواحي القدس
العلوم االنسانية61561.5داوداحمدخليلزينات19018999األموية الثانوية للبناتضواحي القدس
العلوم االنسانية69769.7ابو عيدمحمدنبيلساجدة19019001األموية الثانوية للبناتضواحي القدس
العلوم االنسانية86686.6منصوراحمدجمالسالم19019002األموية الثانوية للبناتضواحي القدس
العلوم االنسانية70270.2منصورصابرمنصورسلسبيل19019003األموية الثانوية للبناتضواحي القدس
العلوم االنسانية92592.5حسنمحمدعايشسمر19019004األموية الثانوية للبناتضواحي القدس
العلوم االنسانية80180.1داودناجياحمدشروق19019007األموية الثانوية للبناتضواحي القدس
العلوم االنسانية61861.8قنديلحسنموسىشروق19019008األموية الثانوية للبناتضواحي القدس
العلوم االنسانية77777.7الداليعبد الكريممنيرشھد19019009األموية الثانوية للبناتضواحي القدس
العلوم االنسانية72972.9جملمحمودصالحصابرين19019010األموية الثانوية للبناتضواحي القدس
العلوم االنسانية72572.5قنديلمحمودمحفوظصابرين19019011األموية الثانوية للبناتضواحي القدس
العلوم االنسانية70670.6عياشيوسفمحمدصفاء19019013األموية الثانوية للبناتضواحي القدس
العلوم االنسانية63463.4ريانراتبحسامضحى19019014األموية الثانوية للبناتضواحي القدس
العلوم االنسانية92292.2منصورمحمدعبد الكريمعبير19019017األموية الثانوية للبناتضواحي القدس
العلوم االنسانية76876.8ليقيانيةسالمعثمانعبير19019018األموية الثانوية للبناتضواحي القدس
العلوم االنسانية94794.7ريانعمرعصمتغادة19019019األموية الثانوية للبناتضواحي القدس
العلوم االنسانية74474.4دار داليابراھيمخالدغنى19019020األموية الثانوية للبناتضواحي القدس



العلوم االنسانية69569.5عياشعبد العزيزعادلفاطمة19019021األموية الثانوية للبناتضواحي القدس
العلوم االنسانية86786.7عياشمحمدعبد الحكيمفاطمة19019022األموية الثانوية للبناتضواحي القدس
العلوم االنسانية73973.9ريانفضلعكرمةفردوس19019023األموية الثانوية للبناتضواحي القدس
العلوم االنسانية80780.7داوديقينمنصورفيروز19019024األموية الثانوية للبناتضواحي القدس
العلوم االنسانية59659.6شقيرحسنھانيلميس19019025األموية الثانوية للبناتضواحي القدس
العلوم االنسانية71271.2دار الشيخاحمدجميلمريم19019029األموية الثانوية للبناتضواحي القدس
العلوم االنسانية71871.8سمارةعبد الحميدزكيمريم19019030األموية الثانوية للبناتضواحي القدس
العلوم االنسانية54054علي حسينشعباناحمدمنال19019031األموية الثانوية للبناتضواحي القدس
العلوم االنسانية53453.4داودشحادهحامدمنال19019032األموية الثانوية للبناتضواحي القدس
العلوم االنسانية92792.7قنديلعيسىيوسفميرفت19019034األموية الثانوية للبناتضواحي القدس
العلوم االنسانية68468.4مصطفىمحمدناصرميساء19019035األموية الثانوية للبناتضواحي القدس
العلوم االنسانية58658.6دار جملجمعةاحمدنداء19019036األموية الثانوية للبناتضواحي القدس
العلوم االنسانية63163.1سعادةمحمدخالدنوال19019037األموية الثانوية للبناتضواحي القدس
العلوم االنسانية72572.5سعيدصالحماھرنور19019038األموية الثانوية للبناتضواحي القدس
العلوم االنسانية72972.9خضورحربيمصطفىنور19019039األموية الثانوية للبناتضواحي القدس
العلوم االنسانية59959.9حمادتوفيقغالبنورا19019040األموية الثانوية للبناتضواحي القدس
العلوم االنسانية86586.5لقيانيةموسىخليلھبه19019041األموية الثانوية للبناتضواحي القدس
العلوم االنسانية71471.4دالياحمدمحمدھديل19019042األموية الثانوية للبناتضواحي القدس
العلوم االنسانية78678.6منصورمحمدداودھناء19019043األموية الثانوية للبناتضواحي القدس
العلوم االنسانية84484.4عياشصابرنبيلھنادي19019044األموية الثانوية للبناتضواحي القدس
العلوم االنسانية75775.7عياشصابرخالدھيا19019045األموية الثانوية للبناتضواحي القدس
العلوم االنسانية61861.8قعداناحمدمحمدوعد19019049األموية الثانوية للبناتضواحي القدس
العلوم االنسانية77077خضورمحمدحسينوفاء19019050األموية الثانوية للبناتضواحي القدس
العلوم االنسانية94994.9الشيخمحمدزيادوفاء19019051األموية الثانوية للبناتضواحي القدس
العلوم االنسانية72472.4الشيخخالدوليدوالء19019052األموية الثانوية للبناتضواحي القدس
العلوم االنسانية67167.1حبابةعمراناسعداسراء19019053بنات بيت اكسا الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية72672.6محمدرايقحسيناسراء19019054بنات بيت اكسا الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية69369.3ابو فارةمحمودمحمداصالة19019055بنات بيت اكسا الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية75675.6غيثاسماعيلمحمد صالحالھام19019056بنات بيت اكسا الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية53153.1زايدحسنياحمدامال19019057بنات بيت اكسا الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية86286.2زايدمحمدعزاتايناس19019058بنات بيت اكسا الثانويةضواحي القدس



العلوم االنسانية92892.8زايدمصطفىفوزيبراءة19019059بنات بيت اكسا الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية60060ظاھراسماعيلرائدبيان19019060بنات بيت اكسا الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية64464.4كسوانيموسىيحيىحنين19019061بنات بيت اكسا الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية79779.7حبابةعمراناسعددعاء19019062بنات بيت اكسا الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية79079بركاتايوبسميحذكريات19019063بنات بيت اكسا الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية67167.1ابو داھوكمحمديوسفرابعه19019064بنات بيت اكسا الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية61161.1علقممحمودمحمدزينب19019065بنات بيت اكسا الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية65965.9غيثاسماعيلصبحيشفاء19019067بنات بيت اكسا الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية59559.5ابو داوداحمدخليلفاطمة19019069بنات بيت اكسا الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية76576.5زايدزايدرمزيميساء19019071بنات بيت اكسا الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية70270.2الشيخمحمودمحمدآسيا19019073بنات القبيبة الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية70170.1شماسنةمحمدجمالاسراء19019074بنات القبيبة الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية75775.7الفقيهيوسفخالداسراء19019075بنات القبيبة الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية54354.3دار  الفقيهمحمدصالحاسراء19019076بنات القبيبة الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية71571.5طهصالحفتحياآلء19019078بنات القبيبة الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية69969.9طهتوفيقمحمدإيمان19019079بنات القبيبة الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية54854.8فقيهمحمودمحمدإيمان19019080بنات القبيبة الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية78878.8الفقيهعبد السالمإبراھيمأروى19019082بنات القبيبة الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية69069شماسنةصالحنزارأسرار19019083بنات القبيبة الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية74874.8شماسنةمحمدرمضانأسماء19019084بنات القبيبة الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية80280.2شماسنةأحمدمحمدأسماء19019085بنات القبيبة الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية66466.4حوشيهداودموسىأفنان19019087بنات القبيبة الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية66466.4الفقيهمحمدأحمدأنوار19019088بنات القبيبة الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية66866.8ربيعشريفأشرفأنوار19019089بنات القبيبة الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية78878.8شماسنةأحمدطهأنوار19019090بنات القبيبة الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية51451.4زھرانجميلنبيلأنوار19019092بنات القبيبة الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية80580.5شماسنةمحمدمشھورآيات19019095بنات القبيبة الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية85485.4شماسنةحسنناصرآية19019096بنات القبيبة الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية72972.9حوشيهحسناسماعيلبيان19019097بنات القبيبة الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية74374.3ربيععيسىمحمودبيان19019099بنات القبيبة الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية67467.4شماسنةباجسزيدجھاد19019101بنات القبيبة الثانويةضواحي القدس



العلوم االنسانية93693.6جبرانباجسمحمودجھينة19019102بنات القبيبة الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية71071طبنجةمحمدسعيدحشمة19019103بنات القبيبة الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية63163.1الفقيهعبد الرحمنداودحليمة19019104بنات القبيبة الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية59859.8ربيعمحمدمحمودختام19019107بنات القبيبة الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية80780.7شماسنةباجسزياددعاء19019109بنات القبيبة الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية86986.9فقيهعبد الفتاحأحمددالل19019110بنات القبيبة الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية52152.1شماسنةمحمدداودرقية19019111بنات القبيبة الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية62162.1طهموسىمحمدرھام19019112بنات القبيبة الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية78078شماسنةإبراھيمأحمدريناد19019113بنات القبيبة الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية63063بوايةعبد هللامحمدزينب19019114بنات القبيبة الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية74174.1حمودةنصرمنصورساجدة19019115بنات القبيبة الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية60760.7فقيهعبد السالميوسفساجدة19019116بنات القبيبة الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية70870.8حميدانصالحأحمدسجود19019117بنات القبيبة الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية56056مطريكاملعبد الرحمنسجى19019118بنات القبيبة الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية73573.5حمودةادريسأحمدسعدية19019119بنات القبيبة الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية75975.9ربيعيوسفأكرمسالم19019120بنات القبيبة الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية58758.7الفقيهمحمدموسىسمر19019122بنات القبيبة الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية68568.5جمھورصالحمحمدسناء19019123بنات القبيبة الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية66966.9شماسنةإبراھيمأسعدشيماء19019125بنات القبيبة الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية58558.5المعاليزھديعرفاتصابرين19019126بنات القبيبة الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية85485.4شماسنةحمادمحمدصبحة19019127بنات القبيبة الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية53253.2حوشيهسليمانرجاصفاء19019129بنات القبيبة الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية81781.7حوشيهأحمدھشامصفاء19019130بنات القبيبة الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية70970.9الفقيهعليناصرعائشة19019131بنات القبيبة الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية65065طهمحمداسماعيلفاطمة19019132بنات القبيبة الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية64864.8حوشيهمحمدجمالفاطمة19019133بنات القبيبة الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية88188.1حوشيهمحموديوسففاطمة19019135بنات القبيبة الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية85785.7عمرأحمدھانيفداء19019137بنات القبيبة الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية72672.6شماسنةصالحفوازفدوى19019138بنات القبيبة الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية83883.8مخطوبعمرانسالمةقمر19019139بنات القبيبة الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية78278.2ربيعمحمدنائلكفاح19019140بنات القبيبة الثانويةضواحي القدس



العلوم االنسانية70270.2مطريعبد هللاأحمدكيان19019141بنات القبيبة الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية55455.4طهمحمدجمالليلى19019142بنات القبيبة الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية52452.4شحادةمحمدنعيملينا19019143بنات القبيبة الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية52352.3طهمحمدجوادليندا19019144بنات القبيبة الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية59859.8حميدمحمدعامرمجدل19019145بنات القبيبة الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية60860.8فقيهخليلعبد الرحيممجدل19019146بنات القبيبة الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية64064حمودةحسينماھرمريم19019150بنات القبيبة الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية53753.7فقيهإبراھيممحمدمريم19019151بنات القبيبة الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية56556.5الفقيهعبد هللامروانمريم19019152بنات القبيبة الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية68968.9الفقيهمحمدعليمنى19019154بنات القبيبة الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية57657.6شماسنةيوسفصالحميساء19019155بنات القبيبة الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية84084فقيهعبد الرحمنعمرميساء19019156بنات القبيبة الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية66366.3طهنصريوسفميساء19019157بنات القبيبة الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية69369.3شوامرةحسنمصطفىنسرين19019158بنات القبيبة الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية57057شماسنةمحمدإيادنور19019159بنات القبيبة الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية57057الفقيهطهباسمنورا19019160بنات القبيبة الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية91991.9حوشيهطهطارقھبة19019161بنات القبيبة الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية54354.3حمودةأحمدزھيرھديل19019163بنات القبيبة الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية72272.2حميدعطا هللاكريمھنادي19019165بنات القبيبة الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية82282.2ربيعحسنصالحوعد19019167بنات القبيبة الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية59159.1شماسنةمحمدصالحوفاء19019168بنات القبيبة الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية73573.5سعادةأحمدمحمديسرى19019171بنات القبيبة الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية60560.5شيحةعثمانعرفاتاباء19019172بنات عناتا الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية61961.9قواسمةعمرمحمداحالم19019173بنات عناتا الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية51951.9سالمةعيسىمحموداسراء19019174بنات عناتا الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية67067حمدان الرفاعييوسفمحمداسالم19019176بنات عناتا الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية50650.6قبوعةخليلجدوعامل19019179بنات عناتا الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية58958.9حسنمحمدمحمودامنة19019180بنات عناتا الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية66466.4حلوهاحمدحسناميرة19019181بنات عناتا الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية65265.2عليعبد العزيزاكرمانوار19019182بنات عناتا الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية66466.4عمرينحسينجميلايمان19019186بنات عناتا الثانويةضواحي القدس



العلوم االنسانية65165.1عيسىموسىعيسىايمان19019187بنات عناتا الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية55355.3حمدانطالبمحمدبشرى19019188بنات عناتا الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية69169.1حمدانحسناحمدبيان19019189بنات عناتا الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية74074تركحسناسماعيلبيان19019190بنات عناتا الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية58558.5حدادمحمدعمادبيان19019191بنات عناتا الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية86286.2طهمحمودايادتسنيم19019192بنات عناتا الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية57857.8سالمةطاھرمحمودتسنيم19019193بنات عناتا الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية55455.4طهفالحاديبثناء19019194بنات عناتا الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية84684.6الفاربدرعصامجمانة19019195بنات عناتا الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية53153.1حلوهحسنصالححمده19019196بنات عناتا الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية67067وھبةفؤادعصامدانا19019198بنات عناتا الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية70870.8رفاعيمحمودراميدانيه19019199بنات عناتا الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية88788.7حسينعبد الباريزكريادالل19019200بنات عناتا الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية68668.6سالمةحسنعبدهللارحمة19019202بنات عناتا الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية57957.9ابو الحالوةعليسامررزان19019203بنات عناتا الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية50850.8سالمةصالحابراھيمسالم19019207بنات عناتا الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية66866.8جھالينيوسفخليلسماح19019208بنات عناتا الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية84484.4ابو عمرصالحساميسمر19019209بنات عناتا الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية54454.4مزعرومصطفىنزارسناء19019211بنات عناتا الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية76176.1ابو داھوكنصارابراھيمسھام19019212بنات عناتا الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية66466.4ابو فارهعزاتعمادسونا19019213بنات عناتا الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية61861.8النتشهعبد الحافظعبد الرزاقشروق19019214بنات عناتا الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية89689.6حدادزكيياسرشروق19019215بنات عناتا الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية71771.7حلوهمحمودمحمدعائشة19019216بنات عناتا الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية73773.7زھرانحسنصادقفداء19019217بنات عناتا الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية74974.9جوالنيعبدهللامحي الدينمجدولين19019218بنات عناتا الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية87287.2واوياسماعيلاحمدمرام19019219بنات عناتا الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية86986.9عبيديهابراھيمعزاتمرام19019220بنات عناتا الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية79479.4ابو عوادحسنمحمدمنى19019222بنات عناتا الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية65965.9سالمةمحمدنائلميس19019223بنات عناتا الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية52752.7الكرشانابراھيمعلينجود19019224بنات عناتا الثانويةضواحي القدس



العلوم االنسانية72772.7حمدانجمالخالدنسرين19019225بنات عناتا الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية78878.8مخيمرمحمداسعدھبة19019227بنات عناتا الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية65265.2نتشهمحمودفوزيھناء19019229بنات عناتا الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية64664.6ناصر الدينسرحانسعد هللاھيا19019230بنات عناتا الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية68368.3ابراھيممحمودصالحھيا19019231بنات عناتا الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية77877.8شيحةمحمدمحمودوجدان19019232بنات عناتا الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية79279.2عوادداودزياداريج19019233بنات ابوديس الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية64464.4جاموسداودعلياسحار19019234بنات ابوديس الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية60660.6سمومزھيرشھابامل19019235بنات ابوديس الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية70870.8عريقاتحسنمحمدامنة19019236بنات ابوديس الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية82982.9برقانابراھيمنوحايات19019241بنات ابوديس الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية82982.9عيادعليمحمودايمان19019242بنات ابوديس الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية78978.9صالحيةاحمدبسامبتول19019244بنات ابوديس الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية92592.5مفرحاسماعيلرياضبتول19019245بنات ابوديس الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية75275.2الرزيقاتمحمديوسفبراءه19019246بنات ابوديس الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية79879.8ابو صبيحمحمدعمرانجوليا19019247بنات ابوديس الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية65165.1الحلبيةحسنحمدانحنين19019248بنات ابوديس الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية54354.3بدرأحمدراضيحنين19019249بنات ابوديس الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية63963.9الخنافسهمحمدغسانحنين19019250بنات ابوديس الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية57057ابو ھاللعمرجوادحياة19019251بنات ابوديس الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية82682.6ابو زھرةعبدهللاذيبديانا19019252بنات ابوديس الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية86886.8مصريماجداحمدرنا19019254بنات ابوديس الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية75275.2الحنشيوسفغازيروان19019255بنات ابوديس الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية60860.8جفالمصطفىوليدروان19019256بنات ابوديس الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية84784.7جفالمحمدابراھيمريم19019257بنات ابوديس الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية62662.6الخنافسهعبدمحمدساره19019258بنات ابوديس الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية81781.7الحلبيةمحمدجمالسمر19019259بنات ابوديس الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية89289.2الخطيباحمدخليلسميحه19019260بنات ابوديس الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية65665.6عبد الجواداسماعيلاحمدشمس االسالم19019261بنات ابوديس الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية57257.2النوافلهداودحسنصفاء19019262بنات ابوديس الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية75575.5شحادةمحمدعيسىعبير19019264بنات ابوديس الثانويةضواحي القدس



العلوم االنسانية66166.1اسمرمحمداحمدفاطمة19019265بنات ابوديس الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية64764.7حلبيةاحمديوسففاطمة19019266بنات ابوديس الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية61661.6عريقاتموسىمصطفىفرح19019267بنات ابوديس الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية88288.2الشاللدةصبريمحمد فھادالرا19019268بنات ابوديس الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية78678.6الخطيبابراھيمجمالمجد19019269بنات ابوديس الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية54454.4عريقاتمحمدمحمودمجد19019270بنات ابوديس الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية84384.3عيادحسنخليلمرام19019271بنات ابوديس الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية65165.1الخنافسهاحمدسليمانمروة19019272بنات ابوديس الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية81581.5بحرخميسزيادمريم19019273بنات ابوديس الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية80380.3عريقاتمحمدحسنمنار19019274بنات ابوديس الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية83683.6الخنافسهاحمدطارقمنار19019275بنات ابوديس الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية87887.8عبد القادرامينناصرمنال19019276بنات ابوديس الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية80380.3ابو غاليةسلمانسعودمھى19019278بنات ابوديس الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية94794.7عبد الديكمحمدابانندى19019279بنات ابوديس الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية73173.1صالحعمرايمننرمين19019280بنات ابوديس الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية64964.9سلھبعيدنبيلنفين19019282بنات ابوديس الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية72072الشعارمصطفىعبد السالمنور19019283بنات ابوديس الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية53153.1عريقاتموسىيزيدنورا19019284بنات ابوديس الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية62262.2ابو ھاللفايزجمالھيا19019285بنات ابوديس الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية83983.9شحادةسعيدبكرھيام19019286بنات ابوديس الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية84084بدرخالدجماليارا19019288بنات ابوديس الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية84284.2زرعيمحمدحسينازوادة19019289بنات السواحرة الشرقيةضواحي القدس
العلوم االنسانية93993.9االعرجاحمديونساميمة19019291بنات السواحرة الشرقيةضواحي القدس
العلوم االنسانية70170.1صوانحسنكاملايات19019292بنات السواحرة الشرقيةضواحي القدس
العلوم االنسانية78878.8ھلسةابراھيميوسفايمان19019293بنات السواحرة الشرقيةضواحي القدس
العلوم االنسانية82882.8الزعاترةموسىخليلحنين19019295بنات السواحرة الشرقيةضواحي القدس
العلوم االنسانية74574.5مھنايوسفمحمددعاء19019296بنات السواحرة الشرقيةضواحي القدس
العلوم االنسانية66666.6الھلسيحمدابراھيمرندة19019297بنات السواحرة الشرقيةضواحي القدس
العلوم االنسانية66966.9عبد القادرحمدعبدسالم19019298بنات السواحرة الشرقيةضواحي القدس
العلوم االنسانية87787.7جعفرمحمدھشامسمر19019299بنات السواحرة الشرقيةضواحي القدس
العلوم االنسانية93393.3زرعيمحمدبسامسھام19019300بنات السواحرة الشرقيةضواحي القدس



العلوم االنسانية78178.1زحايقةعليمحمدشرين19019301بنات السواحرة الشرقيةضواحي القدس
العلوم االنسانية61661.6شقيراتمصطفىمحمدعبير19019303بنات السواحرة الشرقيةضواحي القدس
العلوم االنسانية64064جعافرةطهابراھيمفاتن19019304بنات السواحرة الشرقيةضواحي القدس
العلوم االنسانية68168.1مھنايوسفخضرفاطمة19019305بنات السواحرة الشرقيةضواحي القدس
العلوم االنسانية76176.1زعاترةمحمدعمرمجد19019307بنات السواحرة الشرقيةضواحي القدس
العلوم االنسانية85485.4الجعافرةعليمحمدمريم19019308بنات السواحرة الشرقيةضواحي القدس
العلوم االنسانية84084خاليلةعبد القادرخليلمنال19019309بنات السواحرة الشرقيةضواحي القدس
العلوم االنسانية87587.5زعاترةمحمدسعيدمنال19019310بنات السواحرة الشرقيةضواحي القدس
العلوم االنسانية87987.9شاھينصقرنبيلمنال19019311بنات السواحرة الشرقيةضواحي القدس
العلوم االنسانية61161.1المشاھرةعوادجمالميساء19019312بنات السواحرة الشرقيةضواحي القدس
العلوم االنسانية76576.5الجعافرةعبد القادراحمدنجوى19019314بنات السواحرة الشرقيةضواحي القدس
العلوم االنسانية70170.1جعفرعمرعبد القادرنھى19019315بنات السواحرة الشرقيةضواحي القدس
العلوم االنسانية76676.6جعفرمحمدجعفرنور19019316بنات السواحرة الشرقيةضواحي القدس
العلوم االنسانية67467.4الھلسةموسىسالمةھديل19019317بنات السواحرة الشرقيةضواحي القدس
العلوم االنسانية65465.4المشاھرةعوادمحمدھند19019318بنات السواحرة الشرقيةضواحي القدس
العلوم االنسانية69669.6الزعاترةمحمدموسىوجدان19019319بنات السواحرة الشرقيةضواحي القدس
العلوم االنسانية71071جعفرمحمدداوودياسمين19019321بنات السواحرة الشرقيةضواحي القدس
العلوم االنسانية61261.2ابو الريشداودباسمابتھال19019322بنات العيزرية الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية81981.9الھرشارحيلابراھيماحالم19019324بنات العيزرية الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية75175.1ابو روميداودعبد الناصراسماء19019326بنات العيزرية الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية64564.5ابو رميلةيعقوبفوازاسماء19019327بنات العيزرية الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية70770.7حامدمحمودحسيناسيل19019330بنات العيزرية الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية85085االسمرعليعدواناالء19019332بنات العيزرية الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية86986.9ابو عمرمصطفىسميحانصار19019334بنات العيزرية الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية57657.6غيثزيدانلطفيانھار19019335بنات العيزرية الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية73573.5فرعونحسيناحمدانوار19019336بنات العيزرية الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية66166.1سليمانعبدمحمداية19019339بنات العيزرية الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية88388.3عوضمحمديزيداية19019340بنات العيزرية الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية62562.5ابو غيثمحمودمفيدبھية19019344بنات العيزرية الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية64664.6ياسينيوسفاحمدبيان19019345بنات العيزرية الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية57757.7االسمرعليرسميخديجة19019348بنات العيزرية الثانويةضواحي القدس



العلوم االنسانية79579.5جبرمحمودجبرانداليا19019350بنات العيزرية الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية54954.9ورنيھاشمداودداليا19019351بنات العيزرية الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية63163.1بصةعبد هللاصالحدعاء19019353بنات العيزرية الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية84084مصطفىموسىعصامدعاء19019354بنات العيزرية الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية54554.5بصةاحمدمحمددنيا19019355بنات العيزرية الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية63663.6ابو الربشمحمودزكريادينا19019357بنات العيزرية الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية59159.1جھالينسليمانابراھيمرقية19019359بنات العيزرية الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية55555.5شرباتيسليممحمد جوادرھام19019362بنات العيزرية الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية50950.9عابدينمحمدحامدروان19019363بنات العيزرية الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية86886.8سيايلةمحمدسالمزينب19019366بنات العيزرية الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية65265.2جھالينسليمانيوسفسمية19019369بنات العيزرية الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية56556.5الخطيباحمديوسفسھير19019370بنات العيزرية الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية82682.6مھلوسشاكرغالبشروق19019371بنات العيزرية الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية63463.4ابو غيثحسنمأمونصفاء19019373بنات العيزرية الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية63763.7ابو رميلةيعقوبايادقمر19019379بنات العيزرية الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية54954.9شويكييحيىبسامكفاح19019380بنات العيزرية الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية83583.5فرعونمحمودماھرمريم19019387بنات العيزرية الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية70270.2ابو غاليةخليلمحمدمريم19019388بنات العيزرية الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية88288.2شرباتيمصطفىوائلملك19019389بنات العيزرية الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية56456.4الخطيبمحمدشومانمنار19019390بنات العيزرية الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية61561.5قطميرةعلييوسفنبال19019392بنات العيزرية الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية86886.8االسمرابراھيممحمودنداء19019394بنات العيزرية الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية50350.3ابو الريشداودمازننور19019395بنات العيزرية الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية88888.8جھالينمحمدمحمدھبه19019397بنات العيزرية الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية68568.5فرعونموسىھانيھدى19019398بنات العيزرية الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية60060ضمرةلعاصياحمدھناء19019399بنات العيزرية الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية64564.5السناويمحمودبسامھيا19019401بنات العيزرية الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية64964.9العموريحسنمحمدوعد19019402بنات العيزرية الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية85385.3فرعونعطانضالوعد19019403بنات العيزرية الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية78478.4عليانعطيةخليلوفاء19019404بنات العيزرية الثانويةضواحي القدس
العلوم االنسانية58358.3شتاتاحمدعمريارا19019405بنات العيزرية الثانويةضواحي القدس



العلوم االنسانية58758.7البسايطةابراھيممحمدابراھيم24019505ذكور البحتري الثانويةاريحا
العلوم االنسانية78178.1كركيجودتحسيناحمد24019511ذكور البحتري الثانويةاريحا
العلوم االنسانية57057االصيلعبدهللاعادلاحمد24019513ذكور البحتري الثانويةاريحا
العلوم االنسانية53653.6ابوحمادةاحمدعطااحمد24019514ذكور البحتري الثانويةاريحا
العلوم االنسانية70870.8ادعيسابراھيمعلياحمد24019515ذكور البحتري الثانويةاريحا
العلوم االنسانية85785.7سريسمفلحعوضاحمد24019516ذكور البحتري الثانويةاريحا
العلوم االنسانية65465.4خلفخليلياسراحمد24019518ذكور البحتري الثانويةاريحا
العلوم االنسانية55555.5داعورايراھيمسميراركان24019519ذكور البحتري الثانويةاريحا
العلوم االنسانية85985.9العطارمحمدخالدامير24019521ذكور البحتري الثانويةاريحا
العلوم االنسانية68668.6ابوشراريوسفجاسرانس24019524ذكور البحتري الثانويةاريحا
العلوم االنسانية62862.8وھدانمحمدزھيرانس24019525ذكور البحتري الثانويةاريحا
العلوم االنسانية55855.8ابوسمعانزكيماھرتامر24019530ذكور البحتري الثانويةاريحا
العلوم االنسانية70970.9حمدخميسخالدحسام الدين24019532ذكور البحتري الثانويةاريحا
العلوم االنسانية73573.5دعابسمحمدمحمودحسن24019536ذكور البحتري الثانويةاريحا
العلوم االنسانية52552.5براھمهحسينامجدحسين24019537ذكور البحتري الثانويةاريحا
العلوم االنسانية73873.8سرابطةموسىعمادحمزة24019539ذكور البحتري الثانويةاريحا
العلوم االنسانية63463.4دراغمهخالدمحمودخالد24019540ذكور البحتري الثانويةاريحا
العلوم االنسانية55055جادهللامحمودموسىساھر24019548ذكور البحتري الثانويةاريحا
العلوم االنسانية57257.2بشيتيمحمداسماعيلسليم24019549ذكور البحتري الثانويةاريحا
العلوم االنسانية67267.2نجوممحمدعبد الفتاحسليمان24019550ذكور البحتري الثانويةاريحا
العلوم االنسانية51851.8القريشيسليمانعبد الكريمضياء24019556ذكور البحتري الثانويةاريحا
العلوم االنسانية59559.5عيدمحمدبسامعبد هللا24019558ذكور البحتري الثانويةاريحا
العلوم االنسانية54054حمدينعبد هللاخليلعبد هللا24019560ذكور البحتري الثانويةاريحا
العلوم االنسانية67367.3دويكسعيدعيسىعبد هللا24019562ذكور البحتري الثانويةاريحا
العلوم االنسانية55555.5ابو خضيرعبد هللامحمدعبد هللا24019564ذكور البحتري الثانويةاريحا
العلوم االنسانية53653.6فتيانيعبدالمجيدامجدعبد المجيد24019565ذكور البحتري الثانويةاريحا
العلوم االنسانية64964.9ابو ھيفاءحسينمحمدعدي24019567ذكور البحتري الثانويةاريحا
العلوم االنسانية61761.7ابو حمادةرضوانخالدعز الدين24019569ذكور البحتري الثانويةاريحا
العلوم االنسانية70270.2براھمهسالممحمدعمر24019574ذكور البحتري الثانويةاريحا
العلوم االنسانية55355.3محمودمحمودمحمدعمر24019575ذكور البحتري الثانويةاريحا
العلوم االنسانية52852.8زيداتسليمانموسىعوض24019576ذكور البحتري الثانويةاريحا



العلوم االنسانية68568.5نجومشالشغالبمأمون24019581ذكور البحتري الثانويةاريحا
العلوم االنسانية56456.4الغوجعبدمحمودمالك24019582ذكور البحتري الثانويةاريحا
العلوم االنسانية83483.4حسينمروحنجاتيماھر24019583ذكور البحتري الثانويةاريحا
العلوم االنسانية54254.2براھمهعيداحمدمحمد24019585ذكور البحتري الثانويةاريحا
العلوم االنسانية54754.7تبنهمحمداحمدمحمد24019586ذكور البحتري الثانويةاريحا
العلوم االنسانية66066جمالمحمداسماعيلمحمد24019588ذكور البحتري الثانويةاريحا
العلوم االنسانية63963.9جاليطهاحمدحسنمحمد24019590ذكور البحتري الثانويةاريحا
العلوم االنسانية55455.4ياغيمحمودعبد الرحمنمحمد24019593ذكور البحتري الثانويةاريحا
العلوم االنسانية53853.8شبيبعبد الخالقعليمحمد24019594ذكور البحتري الثانويةاريحا
العلوم االنسانية53053احمدرجبمنتصرمحمد24019598ذكور البحتري الثانويةاريحا
العلوم االنسانية64464.4نظيفعليوائلمحمد24019600ذكور البحتري الثانويةاريحا
العلوم االنسانية55455.4ابو حديدمصطفىياسرمحمد24019601ذكور البحتري الثانويةاريحا
العلوم االنسانية53753.7ابو كنعانمحمودحسنمحمود24019602ذكور البحتري الثانويةاريحا
العلوم االنسانية52352.3ابو رومياحمدموسىمعاذ24019605ذكور البحتري الثانويةاريحا
العلوم االنسانية84584.5الفضيالتمحمودمحمدمنذر24019609ذكور البحتري الثانويةاريحا
العلوم االنسانية57457.4العطارمحمدتيسيرمھند24019611ذكور البحتري الثانويةاريحا
العلوم االنسانية58958.9براھمهنايفيوسفنايف24019615ذكور البحتري الثانويةاريحا
العلوم االنسانية70470.4ابوعيداحمدمحمدنمر24019616ذكور البحتري الثانويةاريحا
العلوم االنسانية55055دريعاتسالمةخليلجھاد24019625النويعمة الثانوية المختلطةاريحا
العلوم االنسانية67267.2عريناتصبيحسليماناحمد24019631ذكور العوجا الثانويةاريحا
العلوم االنسانية77777.7مغالسهعبد هللامصلحايمن24019632ذكور العوجا الثانويةاريحا
العلوم االنسانية68368.3عطياتصالحمحمدعالء24019641ذكور العوجا الثانويةاريحا
العلوم االنسانية61161.1عمرينخليلعودهغالب24019642ذكور العوجا الثانويةاريحا
العلوم االنسانية57357.3سالمهاحمدعطالؤي24019643ذكور العوجا الثانويةاريحا
العلوم االنسانية60560.5سويداتابراھيمعطامحمد24019647ذكور العوجا الثانويةاريحا
العلوم االنسانية56856.8قشرهرزقعطامحمد24019648ذكور العوجا الثانويةاريحا
العلوم االنسانية60660.6نجومموسىفاخرناجي24019652ذكور العوجا الثانويةاريحا
العلوم االنسانية51951.9مساعيدأحمديوسفأحمد24019654الجفتلك الثانوية المختلطةاريحا
العلوم االنسانية57057بني عودهدرويشعبد الرحيمحسن24019656الجفتلك الثانوية المختلطةاريحا
العلوم االنسانية66866.8خباصمحمدبسامرجائي24019657الجفتلك الثانوية المختلطةاريحا
العلوم االنسانية56056عايديعبدربحيرشاد24019658الجفتلك الثانوية المختلطةاريحا



العلوم االنسانية83383.3بركاتعادلخليلعادل24019662الجفتلك الثانوية المختلطةاريحا
العلوم االنسانية62362.3غزاويعبد الھاديمصطفىعايد24019663الجفتلك الثانوية المختلطةاريحا
العلوم االنسانية65165.1ادعيسمحمدطالبعمر24019664الجفتلك الثانوية المختلطةاريحا
العلوم االنسانية57557.5ھندومهعبد الرحيمخالدعميد24019665الجفتلك الثانوية المختلطةاريحا
العلوم االنسانية75875.8عطاونةلبادحسونةمحمد24019667الجفتلك الثانوية المختلطةاريحا
العلوم االنسانية54854.8ابو جراراحمدممدوحسعود24019669مرج نعجه الثانوية المختلطةاريحا
العلوم االنسانية52452.4كياليمحمدخالديزيد24019673مرج نعجه الثانوية المختلطةاريحا
العلوم االنسانية74374.3عبياتمحمودخليلابراھيم24019674فصايل الثانوية المختلطةاريحا
العلوم االنسانية59959.9ناورةمحمدخليلاحمد24019675فصايل الثانوية المختلطةاريحا
العلوم االنسانية57357.3عبياتسالمهموسىاحمد24019676فصايل الثانوية المختلطةاريحا
العلوم االنسانية78378.3تعامرةمحمدجميلجھاد24019677فصايل الثانوية المختلطةاريحا
العلوم االنسانية60660.6دعاجنهمحمودعاكفعاطف24019678فصايل الثانوية المختلطةاريحا
العلوم االنسانية69269.2زبيداتابراھيماحمدرزق24019681الزبيدات الثانوية المختلطةاريحا
العلوم االنسانية73473.4زبيداتسالمعبد الرحيمصابر24019683الزبيدات الثانوية المختلطةاريحا
العلوم االنسانية75375.3زبيداتاحمدباسممجدي24019687الزبيدات الثانوية المختلطةاريحا
العلوم االنسانية64164.1ابو جابرربحي محمد عبد مھند24019689الزبيدات الثانوية المختلطةاريحا
العلوم االنسانية80680.6سعيديونسخميسآالء24019751بنات اريحا الثانويةاريحا
العلوم االنسانية71071كعابنةرشيدعيدآالء24019753بنات اريحا الثانويةاريحا
العلوم االنسانية74974.9اعمرحسينمحمودآالء24019754بنات اريحا الثانويةاريحا
العلوم االنسانية55855.8ابراھيمابراھيماحمدآيات24019756بنات اريحا الثانويةاريحا
العلوم االنسانية52052ياغيسعد هللامحموداحالم24019759بنات اريحا الثانويةاريحا
العلوم االنسانية63763.7عمارهحسنعمراسراء24019762بنات اريحا الثانويةاريحا
العلوم االنسانية68768.7الصوالحياسماعيلمحمداسراء24019763بنات اريحا الثانويةاريحا
العلوم االنسانية80480.4زغبعيسىناجياسراء24019765بنات اريحا الثانويةاريحا
العلوم االنسانية55355.3ابو عزومالسيديحيىاسالم24019766بنات اريحا الثانويةاريحا
العلوم االنسانية51151.1الغوجرمضانتوفيقاسيل24019767بنات اريحا الثانويةاريحا
العلوم االنسانية75475.4غروفسالمةشاھراسيل24019768بنات اريحا الثانويةاريحا
العلوم االنسانية90390.3ابو لبدةسعيديوسفاماني24019772بنات اريحا الثانويةاريحا
العلوم االنسانية58458.4حبشسعداتعبد اللطيفامل24019773بنات اريحا الثانويةاريحا
العلوم االنسانية75575.5ابو ھاللمحمدموسىامل24019774بنات اريحا الثانويةاريحا
العلوم االنسانية55855.8سالمةعبد هللاخالدجمانة24019779بنات اريحا الثانويةاريحا



العلوم االنسانية85885.8عطاونهحسينعدنانحسناء24019781بنات اريحا الثانويةاريحا
العلوم االنسانية87587.5سھمودعبدمحمدحنان24019783بنات اريحا الثانويةاريحا
العلوم االنسانية54254.2عواجنةخليلخالدحياة24019785بنات اريحا الثانويةاريحا
العلوم االنسانية70470.4حمدينعبد هللاخليلخضرة24019786بنات اريحا الثانويةاريحا
العلوم االنسانية53553.5براھمةمحمداسعدخلود24019787بنات اريحا الثانويةاريحا
العلوم االنسانية68668.6ناصرصالحعزميديما24019790بنات اريحا الثانويةاريحا
العلوم االنسانية96696.6الفتيانيمحمدروحيروند24019797بنات اريحا الثانويةاريحا
العلوم االنسانية71671.6صالحمحمدخالدسلسبيل24019801بنات اريحا الثانويةاريحا
العلوم االنسانية65965.9عواجنةحسنصبحيسماح24019802بنات اريحا الثانويةاريحا
العلوم االنسانية64964.9ياغيصبحيصالحسماح24019803بنات اريحا الثانويةاريحا
العلوم االنسانية80380.3براھمهحسينخضرسمر24019804بنات اريحا الثانويةاريحا
العلوم االنسانية53153.1ابو نحلهاحمدعليسناء24019805بنات اريحا الثانويةاريحا
العلوم االنسانية83483.4سعيديونسجبرينشروق24019806بنات اريحا الثانويةاريحا
العلوم االنسانية75275.2سرابطهموسىسميرشروق24019807بنات اريحا الثانويةاريحا
العلوم االنسانية86186.1العواجنةيوسفمحمدشيماء24019808بنات اريحا الثانويةاريحا
العلوم االنسانية76576.5براھمهسالماحمدصابرين24019809بنات اريحا الثانويةاريحا
العلوم االنسانية63963.9مراراسماعيلخالدصابرين24019810بنات اريحا الثانويةاريحا
العلوم االنسانية64564.5جاليطهعليفتحيصابرين24019811بنات اريحا الثانويةاريحا
العلوم االنسانية57657.6باليشفيقتيسيرعبير24019813بنات اريحا الثانويةاريحا
العلوم االنسانية54854.8غروفظاھرمحمدعبير24019814بنات اريحا الثانويةاريحا
العلوم االنسانية53553.5ابو حمادهرضوانحسنعال24019817بنات اريحا الثانويةاريحا
العلوم االنسانية77677.6مرقهعزميمازنغدير24019819بنات اريحا الثانويةاريحا
العلوم االنسانية70170.1جاليطهسالمحمدهللافاتن24019820بنات اريحا الثانويةاريحا
العلوم االنسانية60860.8غليظمصطفىمازنلبنى24019824بنات اريحا الثانويةاريحا
العلوم االنسانية79679.6ابو لبدهسعيداحمدمدلين24019827بنات اريحا الثانويةاريحا
العلوم االنسانية71371.3عواودهموسىاحمدمرام24019828بنات اريحا الثانويةاريحا
العلوم االنسانية53453.4شعالنعليزيادمريم24019829بنات اريحا الثانويةاريحا
العلوم االنسانية64164.1مباشرضياالدينمعتزمريم24019830بنات اريحا الثانويةاريحا
العلوم االنسانية58458.4غروفخميسسليمانمالك24019831بنات اريحا الثانويةاريحا
العلوم االنسانية65765.7ابو رحمةاحمدعيسىنسرين24019841بنات اريحا الثانويةاريحا
العلوم االنسانية51851.8عالمموسىايادنعمات24019842بنات اريحا الثانويةاريحا



العلوم االنسانية66366.3ابو الحسنخليلحسننفين24019843بنات اريحا الثانويةاريحا
العلوم االنسانية92492.4شمااسماعيلفارسنور24019845بنات اريحا الثانويةاريحا
العلوم االنسانية63663.6غروفداودحسنھداية24019847بنات اريحا الثانويةاريحا
العلوم االنسانية68968.9صوالحيعبد المعطيسميحوعد24019850بنات اريحا الثانويةاريحا
العلوم االنسانية65565.5الخوالديمحمدرأفتوفاء24019851بنات اريحا الثانويةاريحا
العلوم االنسانية79379.3مصلحمحمدفتحيياسمين24019855بنات اريحا الثانويةاريحا
العلوم االنسانية80080الخطيبجودتعبد السالمآية24019857فاطمة الزھراء الثانويهاريحا
العلوم االنسانية63263.2السيوريمرتضىمحمد خليلابتسام24019859فاطمة الزھراء الثانويهاريحا
العلوم االنسانية56356.3غروفمحمدداوداجالل24019860فاطمة الزھراء الثانويهاريحا
العلوم االنسانية84984.9ميميابراھيمخليلاريج24019862فاطمة الزھراء الثانويهاريحا
العلوم االنسانية83683.6عرباشمحمدسلطياسل24019864فاطمة الزھراء الثانويهاريحا
العلوم االنسانية62462.4جعبةحسينوليداسالم24019866فاطمة الزھراء الثانويهاريحا
العلوم االنسانية85985.9فتيانيعبد المجيدحسام الديناسماء24019867فاطمة الزھراء الثانويهاريحا
العلوم االنسانية69069الشرباتيجمعةخميساسماء24019868فاطمة الزھراء الثانويهاريحا
العلوم االنسانية62562.5فھدسليمانعيداسماء24019869فاطمة الزھراء الثانويهاريحا
العلوم االنسانية79679.6المغربيمحمدھشاماسيا24019870فاطمة الزھراء الثانويهاريحا
العلوم االنسانية68368.3نجومأحمدغازياسيل24019871فاطمة الزھراء الثانويهاريحا
العلوم االنسانية67067براھمةعليابراھيماالء24019872فاطمة الزھراء الثانويهاريحا
العلوم االنسانية54854.8عواجنهسالمهسليماناماني24019874فاطمة الزھراء الثانويهاريحا
العلوم االنسانية61461.4جاليطةعبد الرحيمسعدانشراح24019875فاطمة الزھراء الثانويهاريحا
العلوم االنسانية55555.5عبيدطاھرنعيمبتول24019877فاطمة الزھراء الثانويهاريحا
العلوم االنسانية74774.7جاليطهأحمدمحمدبيان24019878فاطمة الزھراء الثانويهاريحا
العلوم االنسانية54454.4فرحشحادهيوسفبيسان24019880فاطمة الزھراء الثانويهاريحا
العلوم االنسانية61661.6جاليطةمصلحياسرتمارا24019881فاطمة الزھراء الثانويهاريحا
العلوم االنسانية91891.8عريقاتعبد هللاحسنجمانه24019882فاطمة الزھراء الثانويهاريحا
العلوم االنسانية93893.8براھمهسالمايھابجوان24019885فاطمة الزھراء الثانويهاريحا
العلوم االنسانية79579.5ابو خشانخليلعبد القادردعاء24019887فاطمة الزھراء الثانويهاريحا
العلوم االنسانية66866.8ابو عوكليوسفعصامدعاء24019888فاطمة الزھراء الثانويهاريحا
العلوم االنسانية93793.7سليمانمحمدعليدعاء24019889فاطمة الزھراء الثانويهاريحا
العلوم االنسانية87287.2القريشيداودعمادديانا24019890فاطمة الزھراء الثانويهاريحا
العلوم االنسانية60160.1سليمانزھديأحمدديما24019891فاطمة الزھراء الثانويهاريحا



العلوم االنسانية82782.7قريشيعبدمحمددينا24019892فاطمة الزھراء الثانويهاريحا
العلوم االنسانية60860.8برھمشحادةعبدرزوند24019894فاطمة الزھراء الثانويهاريحا
العلوم االنسانية76476.4حميدهعليعمررفاء24019895فاطمة الزھراء الثانويهاريحا
العلوم االنسانية65765.7ابو كنعانمحمودشاكرروال24019898فاطمة الزھراء الثانويهاريحا
العلوم االنسانية66166.1ابو عمرةرزقيوسفساره24019899فاطمة الزھراء الثانويهاريحا
العلوم االنسانية69169.1نجوممحمدعبد الفتاحسالي24019900فاطمة الزھراء الثانويهاريحا
العلوم االنسانية64364.3الجواودهعبد الرحمننايفسفانه24019901فاطمة الزھراء الثانويهاريحا
العلوم االنسانية64464.4عوادابراھيمخالدسالم24019902فاطمة الزھراء الثانويهاريحا
العلوم االنسانية67767.7ابو شرارمحمديوسفسالم24019904فاطمة الزھراء الثانويهاريحا
العلوم االنسانية80380.3حمدانعبدجمعةسماح24019905فاطمة الزھراء الثانويهاريحا
العلوم االنسانية62762.7جاليطةعبد الرحيمسليمانسماح24019906فاطمة الزھراء الثانويهاريحا
العلوم االنسانية63263.2العسليخليلنزارسماح24019907فاطمة الزھراء الثانويهاريحا
العلوم االنسانية66866.8جاليطةموسىخليلسيرين24019910فاطمة الزھراء الثانويهاريحا
العلوم االنسانية51351.3دراغمهعليأحمدشروق24019911فاطمة الزھراء الثانويهاريحا
العلوم االنسانية63763.7ابو شوشهديبوليدشرين24019912فاطمة الزھراء الثانويهاريحا
العلوم االنسانية85385.3مشلحخميسمحمودعائشه24019915فاطمة الزھراء الثانويهاريحا
العلوم االنسانية68368.3وقادمحمودمحمدعايشه24019916فاطمة الزھراء الثانويهاريحا
العلوم االنسانية63263.2سراديحعليمحمدكرم24019918فاطمة الزھراء الثانويهاريحا
العلوم االنسانية76476.4طريقعبد هللاموسىلطيفه24019919فاطمة الزھراء الثانويهاريحا
العلوم االنسانية63563.5جاليطهموسىشاكرمجدولين24019921فاطمة الزھراء الثانويهاريحا
العلوم االنسانية78878.8الحناويعبد المجيدمحمدمرام24019922فاطمة الزھراء الثانويهاريحا
العلوم االنسانية81981.9غوانمهسالمأحمدمريم24019923فاطمة الزھراء الثانويهاريحا
العلوم االنسانية80480.4ابو الويمحفوظعامرمريم24019924فاطمة الزھراء الثانويهاريحا
العلوم االنسانية57857.8اوشاحعلىمحمدمنى24019925فاطمة الزھراء الثانويهاريحا
العلوم االنسانية78478.4سالمةحسنشوقيمي24019926فاطمة الزھراء الثانويهاريحا
العلوم االنسانية86686.6نجومشالشامينندين24019929فاطمة الزھراء الثانويهاريحا
العلوم االنسانية81381.3قاسمجوادحاتمندين24019930فاطمة الزھراء الثانويهاريحا
العلوم االنسانية68968.9جاليطهموسىشفيقنرمين24019931فاطمة الزھراء الثانويهاريحا
العلوم االنسانية73173.1شتاتأحمدابراھيمھديل24019935فاطمة الزھراء الثانويهاريحا
العلوم االنسانية57557.5جوھرياسعدمحمدھال24019936فاطمة الزھراء الثانويهاريحا
العلوم االنسانية74374.3سدرنمررمزيھيام24019937فاطمة الزھراء الثانويهاريحا



العلوم االنسانية70870.8دريعاتسالمعوضبثينه24019940النويعمة الثانوية المختلطةاريحا
العلوم االنسانية74674.6ارميليهمحسنمحموددعاء24019942النويعمة الثانوية المختلطةاريحا
العلوم االنسانية70070ارميليهمحسنعبدرشا24019943النويعمة الثانوية المختلطةاريحا
العلوم االنسانية54254.2الدريعاتجمعةعايشسحر24019944النويعمة الثانوية المختلطةاريحا
العلوم االنسانية70970.9ارميليهمحسنعبدشرين24019947النويعمة الثانوية المختلطةاريحا
العلوم االنسانية67067ارميليهعبدالھاديعيسىعايشه24019949النويعمة الثانوية المختلطةاريحا
العلوم االنسانية71471.4عواطلةسليمغالبفاطمة24019950النويعمة الثانوية المختلطةاريحا
العلوم االنسانية63063ارميليهمحسنصبحيمنار24019953النويعمة الثانوية المختلطةاريحا
العلوم االنسانية63363.3الزايدحسينعليمھا24019954النويعمة الثانوية المختلطةاريحا
العلوم االنسانية55555.5دريعاتجمعهابراھيمنھيل24019956النويعمة الثانوية المختلطةاريحا
العلوم االنسانية61161.1جوھرابراھيمحسنآالء24019958بنات العوجا الثانويةاريحا
العلوم االنسانية54054بناتمحمداسماعيلاماني24019959بنات العوجا الثانويةاريحا
العلوم االنسانية90190.1سويداتابراھيمعطيهامنه24019960بنات العوجا الثانويةاريحا
العلوم االنسانية76476.4سويداتابراھيممحموداميره24019961بنات العوجا الثانويةاريحا
العلوم االنسانية84084معالياحمدفايزايه24019962بنات العوجا الثانويةاريحا
العلوم االنسانية73673.6ابو خربيشمحمدعقاببغداد24019964بنات العوجا الثانويةاريحا
العلوم االنسانية67067عطياتمفلحرياضحنين24019965بنات العوجا الثانويةاريحا
العلوم االنسانية83883.8سويداتطالبمحمدرزان24019966بنات العوجا الثانويةاريحا
العلوم االنسانية55555.5عطياتمحمدحسينسالم24019969بنات العوجا الثانويةاريحا
العلوم االنسانية80580.5سويداتابراھيمعطا هللاعايدة24019970بنات العوجا الثانويةاريحا
العلوم االنسانية53553.5رومنينعيسىمحمدغدير24019971بنات العوجا الثانويةاريحا
العلوم االنسانية55655.6عطياتعليسعدفاطمه24019972بنات العوجا الثانويةاريحا
العلوم االنسانية75475.4خواجةعبد الفتاحالياسفداء24019973بنات العوجا الثانويةاريحا
العلوم االنسانية56856.8نجومحسننافزفوزيه24019974بنات العوجا الثانويةاريحا
العلوم االنسانية54354.3طريقحسينقاسممادلين24019976بنات العوجا الثانويةاريحا
العلوم االنسانية59959.9عطياتمحمدداودمرادي24019977بنات العوجا الثانويةاريحا
العلوم االنسانية54154.1رشايدهمحمدجمالنجاح24019978بنات العوجا الثانويةاريحا
العلوم االنسانية79979.9كعابنهرمضاننصرھداية24019979بنات العوجا الثانويةاريحا
العلوم االنسانية83783.7ابو ستهابراھيمحمودھديل24019980بنات العوجا الثانويةاريحا
العلوم االنسانية73073نجوممحمدعبد الواليھيا24019981بنات العوجا الثانويةاريحا
العلوم االنسانية72072عريناتسلماننھاريسرى24019982بنات العوجا الثانويةاريحا



العلوم االنسانية74074مساعيدعبد الرازقمحمودآيات24019983الجفتلك الثانوية المختلطةاريحا
العلوم االنسانية64964.9مساعيدحسنموفقرزان24019990الجفتلك الثانوية المختلطةاريحا
العلوم االنسانية60660.6نواتيمحمدصالحسعدى24019992الجفتلك الثانوية المختلطةاريحا
العلوم االنسانية80580.5ابو شاھينعليخليلمنار24019994الجفتلك الثانوية المختلطةاريحا
العلوم االنسانية57357.3دراغمهعبد هللاحمدھديل24019995الجفتلك الثانوية المختلطةاريحا
العلوم االنسانية60260.2ابو عراماسماعيلعليھيا24019996الجفتلك الثانوية المختلطةاريحا
العلوم االنسانية77977.9بني ذيبخليلجمالساميه24019998مرج نعجه الثانوية المختلطةاريحا
العلوم االنسانية69869.8بني عودهاحمد محمد زھير سوزان24020000مرج نعجه الثانوية المختلطةاريحا
العلوم االنسانية64164.1شاللفةشتيانجمالسوزان24020004فصايل الثانوية المختلطةاريحا
العلوم االنسانية85385.3تعامرهمحمدحسنمرام24020005فصايل الثانوية المختلطةاريحا
العلوم االنسانية57057اخميسحسنغانديانديرا24020009الزبيدات الثانوية المختلطةاريحا
العلوم االنسانية69669.6ابو زبيدةعبدسيدسعدى24020011الزبيدات الثانوية المختلطةاريحا
العلوم االنسانية71471.4زبيداتاسماعيلفتحيفايزه24020015الزبيدات الثانوية المختلطةاريحا
العلوم االنسانية65965.9زبيداتمحمدعبد الكريمھنادي24020018الزبيدات الثانوية المختلطةاريحا
العلوم االنسانية62162.1ابو زاھرعبد الجبارعمادابراھيم 13020101ذكور سلفيت الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية72772.7دحدولعيدفتح هللاحمد13020102ذكور سلفيت الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية58358.3مرايطهحسنمصطفىاحمد13020103ذكور سلفيت الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية80380.3عودهكامل رزقتمام13020104ذكور سلفيت الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية76876.8حمادصالحعزتجھاد13020105ذكور سلفيت الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية91891.8رماليوسفزيادرياض 13020108ذكور سلفيت الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية52252.2قدريحسينحكمساري 13020109ذكور سلفيت الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية61261.2اسليمابراھيمعبد القادرسامر13020110ذكور سلفيت الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية54654.6يونسصالحعزيزعامر13020112ذكور سلفيت الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية68568.5زيادهعبد الدايمموسىعبد الدايم13020114ذكور سلفيت الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية60760.7ياسينفريدنور عبد هللا 13020115ذكور سلفيت الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية66166.1الحزمحمودعبد هللاليث13020120ذكور سلفيت الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية55855.8حساناحمدحسنمؤمن 13020121ذكور سلفيت الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية62862.8محمدمحمدنافزمحمد 13020123ذكور سلفيت الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية67767.7طهخالداحمدياسين13020125ذكور سلفيت الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية78478.4ابراھيم حسني ربحي اسيد13020126ذكور بديا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية80380.3نور الدينوحيدعزت اياد 13020127ذكور بديا الثانويةسلفيت



العلوم االنسانية72172.1طهاحمدنھاد ايمن 13020128ذكور بديا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية63063سالمهيوسف طايل ايھاب 13020129ذكور بديا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية58158.1احمدعزتاحمدرائد 13020131ذكور بديا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية74874.8اطرشحافظماھرسعاده 13020133ذكور بديا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية87287.2مصلحفايزواصفشريح 13020134ذكور بديا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية53253.2ابو صفية احمدياسر صالح13020135ذكور بديا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية61161.1كنعانكامل صالح عبد هللا13020137ذكور بديا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية60860.8سالمهحسن قدري عالء13020139ذكور بديا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية58858.8عسافمصطفىمحمدفرج13020140ذكور بديا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية87187.1قرممصطفىحمدمصطفى 13020145ذكور بديا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية73073كنعانمصطفىمحمدمصطفى 13020146ذكور بديا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية78978.9عسافمصطفىاحمدمعتصم13020147ذكور بديا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية71371.3سالمهمحمدمحمودمھدي 13020148ذكور بديا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية65865.8سالمهمحمودخالدھالل13020150ذكور بديا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية73173.1بعدينعبدهللا احمدوھيب13020152ذكور بديا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية76976.9بوالدعثمانعبدالكريميوسف13020153ذكور بديا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية63363.3يوسفحامدمروانحامد13020155ذكور الزاوية الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية82782.7يوسفاحمدجمعهحسين13020156ذكور الزاوية الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية52452.4قادوسعبدالجوادنسيمعبدالجواد13020159ذكور الزاوية الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية67467.4شقيريوسفسفيانلطف13020162ذكور الزاوية الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية80480.4ابو نبعةعبدالرحيمعبدالمجيدمنير13020164ذكور الزاوية الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية65765.7ابو زراصبيحمحمد ناجي13020165ذكور الزاوية الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية68368.3شقيرعمرانھاللنعيم13020166ذكور الزاوية الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية83983.9أبو زرموسىعبدهللاوعد13020167ذكور الزاوية الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية64464.4صالحاسماعيلباسم جھاد 13020170ذكور كفل حارس الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية78978.9بوزيهعيسىحمد هللاسالم 13020172ذكور كفل حارس الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية58058بوزيهاحمداسماعيلعلي 13020173ذكور كفل حارس الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية60160.1سليماننظمياحمدمحمد13020175ذكور كفل حارس الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية67967.9ابو يعقوبخليلمفيدمحمد13020176ذكور كفل حارس الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية53553.5شكورحمدعبد الشكوريوسف13020177ذكور كفل حارس الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية65965.9االحمداحمدجمالاحمد 13020178ذكور دير استيا الثانويةسلفيت



العلوم االنسانية64564.5مشنيمصطفىصبرياحمد13020179ذكور دير استيا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية61561.5سلمانسلمانمحمد احمد13020180ذكور دير استيا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية61361.3األحمداحمدغسانادم 13020181ذكور دير استيا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية62462.4عاقلعبدالقادرمحمد اسامة13020182ذكور دير استيا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية70570.5سليممحمدخالدامين 13020184ذكور دير استيا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية64664.6زيدانمحمدعمرجراح13020185ذكور دير استيا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية76476.4عقلمحمدعزامخطاب13020186ذكور دير استيا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية91291.2عوضمحمدنظميرائف13020187ذكور دير استيا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية61761.7خطيبعبدهللافوزيشادي13020188ذكور دير استيا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية79279.2عوادمحمدابراھيمشرار13020189ذكور دير استيا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية62562.5أبو علييعقوبنظميعالء13020190ذكور دير استيا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية67867.8ابو حجلهحمدهللاخالدفارس13020191ذكور دير استيا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية64464.4سلمانمحمودأمينمحمد13020193ذكور دير استيا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية69669.6سلمانمحمودأمينمحمود13020194ذكور دير استيا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية56356.3فارسيوسفطايلمحمود13020195ذكور دير استيا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية70770.7ابو ناصرعبدهللاطالبمعتز13020196ذكور دير استيا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية78578.5منصورخضرفايزمعتصم13020197ذكور دير استيا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية69769.7منصورخالدربحيمنصور 13020198ذكور دير استيا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية62462.4حج عليعبدهللابراھيممھدي13020199ذكور دير استيا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية52952.9بركاتاحمدعاكفبشار13020202ذكور بروقين الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية87087ديكمحمديوسفابراھيم13020215ذكور كفر الديك الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية52252.2أحمدطاھر بشيراحمد 13020216ذكور كفر الديك الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية69369.3علي أحمدرشيدزھيراحمد13020218ذكور كفر الديك الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية71871.8مزيدأحمدطلباحمد 13020219ذكور كفر الديك الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية70770.7ديكعبدهللامحمداحمد 13020220ذكور كفر الديك الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية79279.2علي أحمدحسنيوسفانس13020221ذكور كفر الديك الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية68568.5الديكمحمودعبدالوھاباياد13020222ذكور كفر الديك الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية55655.6أبو طهعبدالخالقماھرثراء13020223ذكور كفر الديك الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية77577.5الديكحسينطلعتحسين13020224ذكور كفر الديك الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية52052ديكعثمانشحادةرجائي13020227ذكور كفر الديك الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية76676.6مرعيمصطفىعبدالرحمنسعادة13020228ذكور كفر الديك الثانويةسلفيت



العلوم االنسانية71271.2ديكعطاإبراھيمسعد13020229ذكور كفر الديك الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية80880.8مرعيمصطفىمحمدسعدي13020230ذكور كفر الديك الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية69369.3علي أحمددرويشزيادضياء13020232ذكور كفر الديك الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية63463.4سعيدطاھر سعداتطارق13020233ذكور كفر الديك الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية67567.5ديكعبدهللا سليمانعبدالرحمن13020234ذكور كفر الديك الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية75475.4علي أحمدمحمدكمالعبدالرحمن13020235ذكور كفر الديك الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية62662.6تركعبدالرحيمحمدهللاعبدالرحيم13020236ذكور كفر الديك الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية68968.9"علي أحمد " عبدهللامجديعبدهللا13020237ذكور كفر الديك الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية64164.1يونسمحمديونسعثمان13020238ذكور كفر الديك الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية73073ديكعثمانارحيمعزمي13020240ذكور كفر الديك الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية61261.2أحمدعمررئيسعمر 13020241ذكور كفر الديك الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية85885.8علي أحمدعامرعليفارس13020244ذكور كفر الديك الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية73073علي أحمديوسفإبراھيمكرم13020246ذكور كفر الديك الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية67667.6علي أحمدعليمحمدمجاھد13020250ذكور كفر الديك الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية74874.8سليمانمحمداسماعيلمحمد13020251ذكور كفر الديك الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية75675.6دار الديكعبدالكريمعبدالرحمنمحمد13020255ذكور كفر الديك الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية74974.9ديكأحمدمحمدنبيل13020258ذكور كفر الديك الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية73973.9علي أحمديوسفحاتميوسف13020261ذكور كفر الديك الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية57857.8عبدالفتاحسعيدغالباحمد13020264ذكور دير بلوط الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية79079يوسفنمرسميحتوفيق13020267ذكور دير بلوط الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية75875.8مصطفىبھجتعزامعباده13020271ذكور دير بلوط الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية60360.3تفاحةمحمودحمدهللاعبدالرحمن13020272ذكور دير بلوط الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية54354.3عبدهللاعبدالرحيمنوحعبدهللا13020273ذكور دير بلوط الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية52752.7مصطفىعبدمروانعصام13020275ذكور دير بلوط الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية55655.6عبدالجوادحسينأحمدقصي13020276ذكور دير بلوط الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية73073يوسفمحمودتيسيرمحمود13020280ذكور دير بلوط الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية57957.9مصطفىعودةعاھدمعن13020281ذكور دير بلوط الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية54654.6مصطفىرشيدعبدالجابرمنھل13020282ذكور دير بلوط الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية56256.2مصطفىبشيرمعتدلھيثم13020284ذكور دير بلوط الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية78678.6مصلحنمرمحمداحمد13020288ذكور سرطه الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية61161.1صالحعبد الھاديمحمداشرف 13020289ذكور سرطه الثانويةسلفيت



العلوم االنسانية68968.9صرصوراحمدمحمدرؤوف13020291ذكور سرطه الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية56756.7خطيبخالدحمدعمر13020292ذكور سرطه الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية67967.9صرصورصادقابراھيممحمد13020296ذكور سرطه الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية53153.1ريانمحمد عبد العزيزامين 13020301ذكور قراوة بني حسان الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية57457.4عاصيعثمانعليبالل13020302ذكور قراوة بني حسان الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية56956.9شقليننافزھشامحكيم 13020305ذكور قراوة بني حسان الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية58558.5عاصيابراھيموائلزياد13020306ذكور قراوة بني حسان الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية63363.3ريانسعيدريانسعيد 13020307ذكور قراوة بني حسان الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية77877.8مرعيعبد العزيزمحمدعبد العزيز13020309ذكور قراوة بني حسان الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية81581.5ريانعودهفيصلقتيبة13020313ذكور قراوة بني حسان الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية69369.3مرعيعزيزمحمدمھيب13020317ذكور قراوة بني حسان الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية64964.9ابو عليهمحمودمحمدموسى13020318ذكور قراوة بني حسان الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية64764.7بعدينمحمد زيدانھيثم13020319ذكور قراوة بني حسان الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية79779.7خفشنجم الدينراجحاسالم13020321ذكور مردة الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية85585.5ابداحخليلامينحسين13020323ذكور مردة الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية86086حماداحمدايمنرياض13020324ذكور مردة الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية56856.8ابداححسناحمدماجد13020328ذكور مردة الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية66166.1سليمانمحمودعزاممازن13020329ذكور مردة الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية86886.8منصورراشدزاھيمجد13020331ذكور مردة الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية80280.2ابداحمحمدسميرمحمد13020334ذكور مردة الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية53953.9داودمحمد جواداسامة 13020336ذكور حارس الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية68468.4جابرعلي حسامتحرير13020339ذكور حارس الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية53953.9سلطانعطاعمادرامي13020340ذكور حارس الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية65265.2ابووزةعلي متعبقيصر13020350ذكور حارس الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية58958.9داودمحمدجھادمحمد 13020351ذكور حارس الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية55955.9داودفريدصالحمحمد 13020352ذكور حارس الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية53653.6سليماناحمدمحمودمحمد 13020355ذكور حارس الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية64864.8داودحسنيطاللنور13020358ذكور حارس الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية53153.1حجاجعبد هللامصباحبدوان13020359فرخة الثانوية المختلطةسلفيت
العلوم االنسانية85385.3شباكعبد المجيدعمادحذيفة 13020360فرخة الثانوية المختلطةسلفيت
العلوم االنسانية57657.6حجاجعبد المجيديوسفورد13020362فرخة الثانوية المختلطةسلفيت



العلوم االنسانية65965.9 حديديسعيدخميساحمد13020363ذكور رافات الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية57057 عياشساطيإبراھيمخالد13020364ذكور رافات الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية72672.6عياشحسينحسنراشد13020366ذكور رافات الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية67467.4عياشسبتييوسفسامح13020367ذكور رافات الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية84384.3جودةمحمدناظرطارق13020369ذكور رافات الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية76876.8شحادةعبد هللا جمعةعنان13020370ذكور رافات الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية56656.6عصبيحسنعامر عنان13020371ذكور رافات الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية82182.1عياش حسين جمالمحسن13020373ذكور رافات الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية71871.8حديديسعيدخميسمحمد13020374ذكور رافات الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية55455.4عياشعيسىمروانمعتز13020375ذكور رافات الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية56756.7 شحادةعبد هللا حمزةمعتصم13020377ذكور رافات الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية64164.1 عياش حسنين صدقيھمام13020378ذكور رافات الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية52552.5شلبيمصطفىنايفاحمد13020380ذكور مسحة الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية70270.2عامرسعيدھشاماحمد13020381ذكور مسحة الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية78678.6عامرداودعوض هللاداود13020384ذكور مسحة الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية79279.2عامرعبدالغافرلطفيرامي13020385ذكور مسحة الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية60860.8عامرابراھيمانورمصطفى13020390ذكور مسحة الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية78278.2رمضاناسعدماضياسعد13020393ذكور زيتا جماعين الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية74874.8جاموسعبد الرحيممحمودامجد13020395ذكور زيتا جماعين الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية82182.1بكرمحمدخالدحذيفه13020398ذكور زيتا جماعين الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية69469.4حسينعبد اللطيفمحمدعبد الرحيم13020402ذكور زيتا جماعين الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية56356.3رمضانعبد هللاطارقعبد هللا13020403ذكور زيتا جماعين الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية59059عدوانمحمدصالحمؤمن13020405ذكور زيتا جماعين الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية74374.3الريانفايز صبحيمحمد 13020407ذكور زيتا جماعين الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية51851.8عبد الحقمفلحفالحمصطفى13020410ذكور زيتا جماعين الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية58758.7عبدوعبدالرحمنضامنعامر13020416قيره الثانويه المختلطةسلفيت
العلوم االنسانية67767.7عبدوعبدالرحمنعبدهللامحمود13020417قيره الثانويه المختلطةسلفيت
العلوم االنسانية70970.9نمرماجدنصفتمعاذ13020418قيره الثانويه المختلطةسلفيت
العلوم االنسانية54654.6بكرحسنايمنوطن13020420قيره الثانويه المختلطةسلفيت
العلوم االنسانية55855.8عبيهاحمد امجدايسر13020422ذكور ياسوف اسكاكا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية70770.7ياسينابراھيمسامرزاھر13020426ذكور ياسوف اسكاكا الثانويةسلفيت



العلوم االنسانية50750.7عبدالفتاحمحمودحرب عمار13020429ذكور ياسوف اسكاكا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية66966.9ياسينالفيبسام عميد13020430ذكور ياسوف اسكاكا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية73373.3عيسىطهاحمدفراس 13020431ذكور ياسوف اسكاكا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية64864.8عبيدمحمودخالدمحمد 13020434ذكور ياسوف اسكاكا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية67967.9عزاممحمدناجحمحمد13020435ذكور ياسوف اسكاكا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية73573.5عزاماحمد عبدهللامعتز 13020436ذكور ياسوف اسكاكا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية51551.5أبوصالحراشدمحمودمعتز 13020437ذكور ياسوف اسكاكا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية54654.6حربشحادةبھجتيحيى 13020439ذكور ياسوف اسكاكا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية86686.6ابوزاھرمنصورحسناثير13020501بنات سلفيت الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية58458.4يونسابراھيمغساناسالم13020502بنات سلفيت الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية66766.7غنيمسالمنظاماسيل13020503بنات سلفيت الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية83083الخطيبصالحامينامتنان13020504بنات سلفيت الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية86786.7سليماحمدخالداميره13020505بنات سلفيت الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية85985.9بني نمرهنظميخالدايات13020506بنات سلفيت الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية83083معاليامينخالدتسنيم13020507بنات سلفيت الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية60760.7ماضيسعيدفالحدانا13020510بنات سلفيت الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية64264.2دكروكعثمانسميردياال13020511بنات سلفيت الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية66666.6حسانعبدالمھديعزيزرھام13020513بنات سلفيت الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية91791.7شاھينسعادهمنذررواء13020514بنات سلفيت الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية58658.6يونسمصطفىموسىروان13020515بنات سلفيت الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية80380.3حسانعمرمعزوزسجى13020517بنات سلفيت الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية78078المصريحسينخالدشذى13020520بنات سلفيت الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية59059ابوجزمهشمسعيسشروق13020521بنات سلفيت الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية72972.9زيرمحرماحمدشيماء13020522بنات سلفيت الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية73673.6حساناحمدمحمدغدير13020523بنات سلفيت الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية66466.4العريضصبحيمزيدفاطمه13020525بنات سلفيت الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية84484.4شتيهعبدالرحيمناجحفاطمه13020526بنات سلفيت الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية85585.5رزق هللاحمدصالحالنا13020527بنات سلفيت الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية96396.3عفانهعبدهللاعبدالقادر مجد13020528بنات سلفيت الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية70770.7رزق هللاعبدالعزيزفتحيمجدلين13020529بنات سلفيت الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية76776.7ماضيعبدهللامينمرام 13020530بنات سلفيت الثانويةسلفيت



العلوم االنسانية92192.1يونسصالحعزتمرام 13020531بنات سلفيت الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية64464.4زھدسليمالمنذرمسار13020532بنات سلفيت الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية58558.5عودهصالح الدينمرادمنى13020533بنات سلفيت الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية79379.3علقممحمد يونسسليمميعاد13020534بنات سلفيت الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية61861.8عبيدشحادةعصامنسرين13020536بنات سلفيت الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية83683.6سليمسعيدصالحنور13020537بنات سلفيت الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية53253.2بني نمرهموسىعادلھديل13020538بنات سلفيت الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية61461.4دويكاحمدواصفھديه13020540بنات سلفيت الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية68368.3الحمدخميسحمدھيا13020541بنات سلفيت الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية66866.8الزيرفايقباللوئام13020542بنات سلفيت الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية61361.3قاسم عوضقاسمحسامورود13020543بنات سلفيت الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية86386.3ابو ياسينعبدالعزيزصالحوفاء13020545بنات سلفيت الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية83383.3مرايطهعلينجموفيقه13020546بنات سلفيت الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية83083سالمةفؤادامجدامتثال 13020550بنات بديا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية63463.4ابراھيمحسني داودامنة 13020552بنات بديا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية78578.5كنعانجميل سعدامنة 13020553بنات بديا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية92892.8طهبركات محمد امنة 13020554بنات بديا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية78578.5صالحمحمدعبد المجيدانسام 13020555بنات بديا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية75175.1عثمانيوسف ضرغامانوار 13020557بنات بديا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية78578.5سالمةمحمودعباسبيان13020558بنات بديا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية98198.1شتاتمصطفىمحمد تسنيم13020559بنات بديا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية96296.2دار ابراھيمعمرصدقي تھاني 13020560بنات بديا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية71871.8رابيمحمدعمادثناء 13020561بنات بديا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية85685.6السيد احمدابراھيممعاويهثناء13020562بنات بديا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية76476.4ابراھيمعبد الحفيظاحمدحنين13020565بنات بديا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية87687.6احمدصالحمصطفىحنين13020566بنات بديا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية79679.6عقلفايزمحمد ختام13020567بنات بديا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية83483.4ابو صفيةأحمدمحمد دالل 13020569بنات بديا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية95095اللوحعبد هللا خالدرحمه13020570بنات بديا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية75775.7سالمةعمرعمادروان 13020571بنات بديا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية66766.7السيد احمدابراھيمماجدزكية13020572بنات بديا الثانويةسلفيت



العلوم االنسانية74274.2سالمةعبد الرحيمشمس الدينساره13020574بنات بديا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية86286.2موسىيوسف محمودسجود13020575بنات بديا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية59259.2خليلعبد الحميدشوقيسجى 13020576بنات بديا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية63263.2دلومصطفىحسينسالم13020577بنات بديا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية59159.1سالمةجميل حمدسناء 13020579بنات بديا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية70870.8عبد الفتاحعبد الرحمنسعودسناء 13020580بنات بديا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية60860.8عمرنمرعزميسوسن13020583بنات بديا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية65665.6بوالدغازيمشيرسوسن 13020584بنات بديا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية69269.2عقلمحمدوھبيسوسن13020585بنات بديا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية93793.7يوسفعطيهجمال صابرين13020586بنات بديا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية87887.8صالحخليلعبد العليمضحى 13020587بنات بديا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية58058ابو بكرابراھيمعقبهفاطمة13020588بنات بديا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية64264.2عقلمحمد عبد الكريممرام13020589بنات بديا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية78178.1سالمةاسماعيلناصرمرام13020590بنات بديا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية59659.6القرممحمودمحمد منار13020591بنات بديا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية87587.5عمرمصطفى محمد مھا13020592بنات بديا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية81381.3صالحيوسف حازمميس13020593بنات بديا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية59159.1بعدينعبد هللا أحمدندى13020595بنات بديا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية85985.9عثمانيوسف توفيقنسرين13020596بنات بديا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية63863.8درويشمحمدعيسىنفيسه13020598بنات بديا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية69369.3رشيدمحمود ربحينور13020600بنات بديا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية64564.5جميليمحمود شعبانسامينور13020601بنات بديا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية84284.2سالمهلقماناسكندرھاله13020602بنات بديا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية71071ابو ليلىعبد الرحيممحمودوئام13020605بنات بديا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية61261.2كنعانفايزمحمودوفاء 13020606بنات بديا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية81381.3سالمهيوسف عبد الفتاحوالء 13020608بنات بديا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية86786.7جمعة يوسفعمراثار 13020609بنات كفر الديك الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية96496.4علي احمداحمدحمداماني13020611بنات كفر الديك الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية86286.2ديك فرحات عبد الحكيم امل 13020612بنات كفر الديك الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية56956.9طه محمد فايز امنه 13020614بنات كفر الديك الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية85185.1ديك رجا كارم ايمان 13020617بنات كفر الديك الثانويةسلفيت



العلوم االنسانية69669.6طه  محمود مازنايناس 13020618بنات كفر الديك الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية53653.6علي احمدشوكتاحمدباسلة13020619بنات كفر الديك الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية66166.1الديك عيسى عبد الحكيم بيسان 13020620بنات كفر الديك الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية79079علي احمدعبد هللانبيلدعاء13020623بنات كفر الديك الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية67267.2ديك جبري جمالرغده 13020624بنات كفر الديك الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية64364.3ديك عبد الكريم يوسف سنابل 13020625بنات كفر الديك الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية79679.6طه فرحات فرح سھى 13020627بنات كفر الديك الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية76276.2الديكاحمد طلعت سوسن 13020628بنات كفر الديك الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية70470.4"علي احمد" حمدزياد شذى 13020629بنات كفر الديك الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية78678.6علي احمدعبد الرحيمعبد الجليلضحى13020632بنات كفر الديك الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية52352.3احمد شوكت يوسف فرحة 13020633بنات كفر الديك الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية65165.1عقل يوسفصالحالنه13020634بنات كفر الديك الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية86086علي احمداسماعيلعمادمريم13020636بنات كفر الديك الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية80080علي احمد ايوباحمدمنار13020637بنات كفر الديك الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية60460.4الديك عبد الغافر عبد القادر ميسم 13020639بنات كفر الديك الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية87987.9مرعي  مصطفى محمدنجاتي 13020641بنات كفر الديك الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية60960.9ابو طه ھالل جاسر نداء 13020642بنات كفر الديك الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية65565.5قصول محمود نصر نسرين 13020643بنات كفر الديك الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية67067الديك عبد هللا عبد الحميد ھدى 13020645بنات كفر الديك الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية59359.3علي احمدعزتعزيزھنادي13020646بنات كفر الديك الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية53153.1الديك عودةفايز وفاء 13020647بنات كفر الديك الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية82482.4علي االحمدحسنيمازنوفاء13020648بنات كفر الديك الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية73273.2ديك داود عبدالرحمنوالء13020649بنات كفر الديك الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية85485.4احمدمحمد امينعدناناسراء13020652بنات الزاوية الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية94194.1ردادحمد هللاخالداسيل13020653بنات الزاوية الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية76576.5ابو زراصبيحعبد الرحمنامال13020654بنات الزاوية الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية77677.6ابو زراصبيحعبد الكريماماني13020655بنات الزاوية الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية79479.4ردادعبد الرحمنفايزامنه13020656بنات الزاوية الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية76476.4ردادنظميكليبحنين13020657بنات الزاوية الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية66066يوسفسليماننعيمخوله13020659بنات الزاوية الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية59859.8شقيرمحمودتوفيقداليا13020660بنات الزاوية الثانويةسلفيت



العلوم االنسانية57957.9شقيرعبد الرؤوفيوسفرحيق13020662بنات الزاوية الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية69769.7شقيرصبريعثمانرشا13020663بنات الزاوية الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية75275.2يوسفادمعبد الكريمرفقه13020664بنات الزاوية الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية71171.1موقديمصطفىعدليرفيقه13020665بنات الزاوية الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية76276.2شقيربكرعليرنا13020667بنات الزاوية الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية72972.9شقيراسعدمثقالرھام13020668بنات الزاوية الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية73073موقديعرسانابراھيمزھره13020669بنات الزاوية الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية59859.8شقيرمحمد رزق هللاساجده13020670بنات الزاوية الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية72872.8يوسفمصطفىعبد المھديسيما13020675بنات الزاوية الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية53653.6موقديعبد الجوادعبد القادرشروق13020676بنات الزاوية الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية64264.2دار ردادنظمييوسفشروق13020677بنات الزاوية الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية82082موقديعليمجديصابرين13020678بنات الزاوية الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية69869.8شقيرجمعةعليعبير13020679بنات الزاوية الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية54954.9شقيرقاسمحمد هللاغدير 13020680بنات الزاوية الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية96696.6قادوسمحمد شريفعبد الخالقغدير13020682بنات الزاوية الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية80080شقيررباحناجحفداء13020683بنات الزاوية الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية83383.3شقيرعبد الحليمعبد الحافظفھيمة13020684بنات الزاوية الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية71171.1شقيرعبد هللاسماعيلمرام13020685بنات الزاوية الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية66066 ابو زرموسىاحمدمنار13020686بنات الزاوية الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية97097شقيراسماعيلحيدرمنال13020687بنات الزاوية الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية75075موقديعبد هللاحمدمھا13020689بنات الزاوية الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية88788.7موقديعبد هللامحمدميس13020690بنات الزاوية الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية60060شقيرنوفلوصفينداء13020691بنات الزاوية الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية72872.8موقديوليدنافعنسرين13020692بنات الزاوية الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية66866.8شقيرعبد الكريمايادنور13020694بنات الزاوية الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية83083شقيرحمودهاسماعيلھيا13020699بنات الزاوية الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية70670.6دارابو يعقوبسالممحمداالء13020701بنات كفل حارس الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية77277.2صالحمحمد اميننجداتاالء13020702بنات كفل حارس الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية68568.5بوزيهمحمدشريفايمان13020704بنات كفل حارس الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية79579.5شقورعبد القادرزاھررضيه13020705بنات كفل حارس الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية67567.5ابو يعقوبابراھيمعبدهللارغده 13020706بنات كفل حارس الثانويةسلفيت



العلوم االنسانية64264.2العطرهيونسوجيهروان13020708بنات كفل حارس الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية64964.9بوزيهفريدمحمد مفيدروال13020709بنات كفل حارس الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية80480.4بوزيهمحمدعيسىسجى13020710بنات كفل حارس الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية53753.7صالحعبد الجليلمحمد رضاشذا13020711بنات كفل حارس الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية67567.5عبيداحمدمحمد صدقيصبريه13020713بنات كفل حارس الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية58358.3عبيدعبد الرحيمعبد المھديمنى13020715بنات كفل حارس الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية76076بوزيهعبد الرحيمسعيدنسمه13020716بنات كفل حارس الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية59659.6ابو يعقوبسليمناجحنوره13020718بنات كفل حارس الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية62362.3الھنديمحمد جمالابراھيمھبه13020719بنات كفل حارس الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية60960.9قوقشاحمداسماعيلايمان13020720بنات دير استيا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية77377.3منصورناصرمحمد براء13020722بنات دير استيا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية77777.7منصورناصر نسيمحلوه13020724بنات دير استيا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية59559.5ذيابمصطفىامينريم13020726بنات دير استيا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية65465.4ابوسالمسليمانعونيزھيده13020727بنات دير استيا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية76376.3سلمانسليمانيوسفساره13020728بنات دير استيا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية75775.7قاضيمحمدجميلسھى13020729بنات دير استيا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية73873.8زيدانعبد القادراحمدشروق13020730بنات دير استيا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية70570.5القاضيحسن سعيدضحى13020731بنات دير استيا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية66866.8بركاتاحمدنديمعزيزة13020732بنات دير استيا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية80180.1ذيابعبد الكريمصبحيعال13020733بنات دير استيا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية93793.7عقلعبد القادرعبد الرحيمعلياء13020735بنات دير استيا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية55755.7عبيدمحمدعزامعھود13020736بنات دير استيا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية75475.4سلمانعبد القادربسامغدير13020737بنات دير استيا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية91291.2االعرجمحمودرزقغدير13020738بنات دير استيا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية81481.4منصورخضرنافزفائدة13020740بنات دير استيا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية89289.2ابو ناصرمحمدعثمانلما13020742بنات دير استيا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية88188.1زيدانرضاعبد اللطيفلونا13020743بنات دير استيا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية81481.4ذيابعبد المجيدممدوحمھا13020744بنات دير استيا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية74574.5منصورخليلاميريسرى13020747بنات دير استيا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية67567.5مرعيمحمديوسفابتھاج13020748بنات قراوة بني حسان الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية81581.5ريانخضر عاطفاسراء13020749بنات قراوة بني حسان الثانويةسلفيت



العلوم االنسانية63463.4مرعياسماعيلعزاتاسراء13020750بنات قراوة بني حسان الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية80980.9كنعانمحمدراضياكرام13020752بنات قراوة بني حسان الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية58858.8مرعيمحمدابراھيمامل13020753بنات قراوة بني حسان الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية66066مرعييوسفمحمدايات13020755بنات قراوة بني حسان الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية95595.5مقبل ريانعليمحمودايمان13020756بنات قراوة بني حسان الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية61261.2عاصيحسينتحسينحنين13020758بنات قراوة بني حسان الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية72272.2مرعيعمراحمدخديجة13020759بنات قراوة بني حسان الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية66566.5ريانابراھيممنيردعاء13020760بنات قراوة بني حسان الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية89589.5عاصيابراھيمياسيندالل13020761بنات قراوة بني حسان الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية80580.5سلوماسماعيلخضرروان13020762بنات قراوة بني حسان الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية84684.6كنعانمحمدرضوانروان13020763بنات قراوة بني حسان الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية70070عاصيھانيساجدة13020764بنات قراوة بني حسان الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية71071ريانأحمدذيبسالم13020765بنات قراوة بني حسان الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية65365.3مرعيمحمدسلومسماح13020766بنات قراوة بني حسان الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية60460.4عاصيابراھيمسميرسمر13020767بنات قراوة بني حسان الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية67267.2مرعيمصطفىجمالسھى13020768بنات قراوة بني حسان الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية72272.2عاصيعثمانمحمودعائشة13020770بنات قراوة بني حسان الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية83283.2شقليننافزعدنانعرين13020771بنات قراوة بني حسان الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية92092مرعيحسنيفايزفاطمة13020773بنات قراوة بني حسان الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية93793.7عاصيعبد الكريممحمودكريمة 13020774بنات قراوة بني حسان الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية88788.7عاصيعمرعزيزكوثر13020775بنات قراوة بني حسان الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية62662.6مرعيعمرحامدمجد13020776بنات قراوة بني حسان الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية93493.4مرعيمحمداحمدمريم13020777بنات قراوة بني حسان الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية75475.4كنعانمحمد رياضمنار13020778بنات قراوة بني حسان الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية70770.7ريانابراھيممفيدمي13020779بنات قراوة بني حسان الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية73273.2ريانسعيدمحمودنرمين13020781بنات قراوة بني حسان الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية81981.9ريانعبد هللارفعتھدير13020782بنات قراوة بني حسان الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية54154.1ابو عليهمحمودمحمدھيا13020783بنات قراوة بني حسان الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية83083ريانفايزفوزيوالء13020784بنات قراوة بني حسان الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية74974.9صالححامدمحمدازھار13020785بنات سرطة الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية74674.6خطيبأحمدعبد الناصراسراء13020786بنات سرطة الثانويةسلفيت



العلوم االنسانية56156.1خطيبيوسفخالداسالم13020787بنات سرطة الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية62862.8صرصورموسىعبد الرحيمسندس13020792بنات سرطة الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية81781.7صرصورعبد هللا محمودشريفة13020793بنات سرطة الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية82182.1صالحعليسفيانكيان13020795بنات سرطة الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية60760.7صرصورعبد هللا يوسفھال13020802بنات سرطة الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية72572.5صالحعثمان شريفوالء 13020803بنات سرطة الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية61861.8الخطيبيوسف عامرابتھال13020804فرخة الثانوية المختلطةسلفيت
العلوم االنسانية79679.6الخطيبيوسفعلياية13020805فرخة الثانوية المختلطةسلفيت
العلوم االنسانية86386.3بني صخرمرعي راشدتحرير13020807فرخة الثانوية المختلطةسلفيت
العلوم االنسانية73973.9رزق هللاعبدالرحمنطارقدينا13020808فرخة الثانوية المختلطةسلفيت
العلوم االنسانية94894.8شريفعوضصدقيسھير13020809فرخة الثانوية المختلطةسلفيت
العلوم االنسانية79879.8شباكسليمانحربعريب13020810فرخة الثانوية المختلطةسلفيت
العلوم االنسانية82182.1شريفعوضصادقفاطمة13020812فرخة الثانوية المختلطةسلفيت
العلوم االنسانية61661.6حسنداودمحمدمنال13020814فرخة الثانوية المختلطةسلفيت
العلوم االنسانية87487.4شباكسليمانمصطفىمنال13020815فرخة الثانوية المختلطةسلفيت
العلوم االنسانية97397.3حجاجعبد هللاصالح الديننفين13020816فرخة الثانوية المختلطةسلفيت
العلوم االنسانية75375.3شباكسليمانعبد الرؤوفھبة13020817فرخة الثانوية المختلطةسلفيت
العلوم االنسانية60560.5دمدومحمدان عبد الكريمھيا13020818فرخة الثانوية المختلطةسلفيت
العلوم االنسانية79779.7عبد هللامسعود ناصراثار13020820بنات بروقين الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية76776.7عبدهللامحمدفرحاحالم13020822بنات بروقين الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية59959.9حجعطاعبد الناصرازھار13020823بنات بروقين الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية50050خاطرعزتنصراسراء13020824بنات بروقين الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية87587.5عبدهللامحمديوسفاسيل 13020826بنات بروقين الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية62662.6بركاتصالحھاللامل13020828بنات بروقين الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية79779.7بركاتاحمداكرمامنة13020829بنات بروقين الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية73673.6عبد هللاعبد الحفيظشفيقتاييد13020830بنات بروقين الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية62062ابراھيممحمودجمالجيھان13020831بنات بروقين الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية56156.1عبد الرحمناحمد عبد الرازقذكاء13020833بنات بروقين الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية62462.4حسينعبد اللطيفمحمدربا13020834بنات بروقين الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية60760.7عبد الرحمنمحمدعبد الجليلرنين13020835بنات بروقين الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية56556.5عبد الكريمداودحسينروان13020836بنات بروقين الثانويةسلفيت



العلوم االنسانية62562.5صبرةعبد الخالقعاطفسميحة13020837بنات بروقين الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية60460.4خاطرمصطفىعبد الرحمنسوسن13020838بنات بروقين الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية74874.8سمارةداودعمرشروق13020839بنات بروقين الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية53953.9عبد هللاعبدحسينغدير 13020841بنات بروقين الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية91991.9عبد الرحمنعطاجمالفاطمة13020842بنات بروقين الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية63563.5صبرةحسنعوضفاطمة13020843بنات بروقين الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية68468.4سندمحمدياسرقمر13020844بنات بروقين الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية89289.2خاطر عليحسنلينا13020845بنات بروقين الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية80880.8عبد الرحمنعبد العزيزفرحمجدولين13020846بنات بروقين الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية74874.8سمارةمحمودحسنيمالك13020847بنات بروقين الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية62762.7سالمةعبد هللاعونيمنية13020848بنات بروقين الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية59059عبد هللامحمودمحمدنيفين13020850بنات بروقين الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية63863.8صبرةابراھيممصباحھنادي13020851بنات بروقين الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية72772.7يوسفمحمدناھداالء13020853بنات دير بلوط الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية60060موسىعبد الرحيمعيدامل 13020856بنات دير بلوط الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية57757.7تفاحهسليمانجمالدعاء13020861بنات دير بلوط الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية88188.1موسىمحمدسميررجاء13020864بنات دير بلوط الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية86286.2ضمرهجبريمحمدروال13020865بنات دير بلوط الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية55055مصطفىيوسففرحانسائده13020866بنات دير بلوط الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية59259.2مصطفىمصطفىحازمسماح13020867بنات دير بلوط الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية89689.6مصطفىعبدرسالنسندس13020868بنات دير بلوط الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية76476.4جودةيوسفعارفشفاء13020872بنات دير بلوط الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية68668.6مصطفىعثمانابراھيمصفيه13020873بنات دير بلوط الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية71971.9ابو خيرداودسعداتنجوى13020875بنات دير بلوط الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية86086مصطفىسالمحامدھيا13020876بنات دير بلوط الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية51351.3خيرذيبسعيدھيا13020877بنات دير بلوط الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية60360.3عبيدمحمود رمضاناخالص13020878بنات حارس الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية66966.9دار صوفعبد الھاديھانياروى13020879بنات حارس الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية73473.4الصوفيونسمحمدازھار 13020880بنات حارس الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية65265.2صوفيوسفمفيدافراح13020881بنات حارس الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية68568.5ابو وزةعليحسيناالء13020882بنات حارس الثانويةسلفيت



العلوم االنسانية55155.1عبيدمحمودعبدالكريمانوار13020884بنات حارس الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية51651.6داودمحمد سعيداحمدجھان13020886بنات حارس الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية53553.5الصوفيوسفحسنسالم13020893بنات حارس الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية50650.6سليماننظميأحمدمي13020903بنات حارس الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية71971.9داودمحمدعبد هللانفين13020905بنات حارس الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية69669.6عبد الحقعبد الفتاحمنيراثير13020908بنات زيتا جماعين الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية76576.5جاموسشاكرمشھوررابعه13020910بنات زيتا جماعين الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية69869.8حايكعبد الفتاحفخريزينب13020912بنات زيتا جماعين الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية60860.8غبريوسفمنيرساجدة13020913بنات زيتا جماعين الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية53153.1عبد الحقعليمحمودسجود13020914بنات زيتا جماعين الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية83083ناصرمحمودعبد هللاعلياء13020916بنات زيتا جماعين الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية79479.4ريانفايزمحمدفداء13020918بنات زيتا جماعين الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية76776.7موسىأحمدوجيهمنى13020921بنات زيتا جماعين الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية88088حايكعبد السالممحمدنھاد13020922بنات زيتا جماعين الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية62662.6اسماعيلأحمدمحمدوالء13020923بنات زيتا جماعين الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية85085عرباسيعزتفؤاداثار13020924قيره الثانويه المختلطةسلفيت
العلوم االنسانية75975.9زيادهموسىعدنانامل13020925قيره الثانويه المختلطةسلفيت
العلوم االنسانية69169.1عرباسيكريمباسلسحر13020927قيره الثانويه المختلطةسلفيت
العلوم االنسانية79179.1عوادفايزوجيهھديل13020930قيره الثانويه المختلطةسلفيت
العلوم االنسانية86486.4خفشمحمد وليدنظاماحالم13020931بنات مرده الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية65865.8خفشمحمد وليدنظامالھام13020932بنات مرده الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية73873.8ابداحابراھيمرجاامل13020933بنات مرده الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية83083حجيرابراھيم نصفتجميله13020934بنات مرده الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية78478.4ابو بكرناجينصفتسھى13020938بنات مرده الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية59559.5بداحمحمداحمدعرين13020940بنات مرده الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية55355.3بكرشوقيبسامغدير13020941بنات مرده الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية56056ابراھيماحمديوسفغدير13020942بنات مرده الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية56156.1ابداححسناحمدفداء13020943بنات مرده الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية68268.2شحادةمحموداديبمرح13020944بنات مرده الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية76776.7خفشناجحفتحيھيفاء13020945بنات مرده الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية78278.2عامرمحمديحيىاالء 13020947بنات مسحة الثانويةسلفيت



العلوم االنسانية61561.5عامرعبدهللاحمدايمان13020949بنات مسحة الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية82782.7عامراحمدمحمدبيان 13020950بنات مسحة الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية71971.9عامراحمدحسنتحرير13020951بنات مسحة الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية81581.5زريقيحسينربحيرھام13020952بنات مسحة الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية63963.9عامريوسفمحمدسجى13020953بنات مسحة الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية76676.6عامرحسنصبريسالم13020954بنات مسحة الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية86386.3عامريوسفعدنانشيماء13020957بنات مسحة الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية71371.3عامرمحمدنعيمعنان 13020958بنات مسحة الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية73273.2عامرابراھيمناصرفاطمة13020959بنات مسحة الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية61361.3عامراحمدمحمدكاملة13020960بنات مسحة الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية77177.1شلبيمحمدنصرماجدة13020961بنات مسحة الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية90990.9شلبيحسنناجحمنار13020962بنات مسحة الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية83383.3عامراسميرمتعبھنادي13020963بنات مسحة الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية74274.2عامرمحمودعثمانياسمين13020965بنات مسحة الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية61261.2نواساحمدعادل اسماء13020966بنات رافات الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية88888.8عياشعبداللطيفمرعياالء13020967بنات رافات الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية58258.2شحادهمحمودمھناامل13020968بنات رافات الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية84684.6عياششريفماجدتسنيم13020969بنات رافات الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية72472.4عصبيحسنمحمودحليمة13020971بنات رافات الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية70570.5عصبيحمدانحسنحنان13020972بنات رافات الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية58558.5عياشمسعودابراھيمساجده13020974بنات رافات الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية52052جودهحسينداودسندس13020975بنات رافات الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية57757.7نواساحمدمصطفىعايشة13020976بنات رافات الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية52452.4شحادةشحادةمحمدعيشة13020977بنات رافات الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية83983.9عياشذيبحاتمفرحة13020978بنات رافات الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية54754.7جودهمحمودعبدالجابرمرام13020979بنات رافات الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية85085عياشداودعبدالفتاحمريم 13020981بنات رافات الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية75975.9عياشساطياسماعيلھدى 13020984بنات رافات الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية63963.9شحادهشحادهعرسانھديل13020985بنات رافات الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية90690.6عياشذيبراتبوفاء13020987بنات رافات الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية81581.5حمودةعبد الحميد يحيىاباء  13020988بنات ياسوف اسكاكا الثانويةسلفيت



العلوم االنسانية77577.5عبد الحميدسليمانرائداروى13020989بنات ياسوف اسكاكا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية90590.5أيوبخليلسميح اسراء 13020990بنات ياسوف اسكاكا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية84384.3حمودةعبد الحميد يوسفاسالم 13020991بنات ياسوف اسكاكا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية74374.3حربحسينفؤاداماني  13020993بنات ياسوف اسكاكا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية60760.7عزامموسىجمالبشرى13020995بنات ياسوف اسكاكا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية82882.8اعبيةحسنفتحيبيان13020996بنات ياسوف اسكاكا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية70070عبدالفتاحأحمدفالحريمان13020997بنات ياسوف اسكاكا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية90390.3محسنعبدالقادرعبدالحكيمساجدة13020999بنات ياسوف اسكاكا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية55555.5عزاممحمودأحمدسالم13021000بنات ياسوف اسكاكا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية73173.1عبدالرزاقجميلزيادسماح13021001بنات ياسوف اسكاكا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية57157.1عبدالفتاحعبدالفتاحيوسففاتن 13021003بنات ياسوف اسكاكا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية59459.4عبدالفتاحفايزحساممنار13021004بنات ياسوف اسكاكا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية73173.1حربشحادةمصطفىمنار 13021005بنات ياسوف اسكاكا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية74674.6عبدالفتاحمحمدأحمدعزتمھا13021006بنات ياسوف اسكاكا الثانويةسلفيت
العلوم االنسانية87587.5عبدالرزاقسليمانمحمدھناء13021007بنات ياسوف اسكاكا الثانويةسلفيت

العلوم االنسانية59059دويكاتعبدالجليلفيصلابراھيم11021101بيتا الثانوية للبنبنجنوب نابلس
العلوم االنسانية64064داودعيسىمحمودابراھيم11021102بيتا الثانوية للبنبنجنوب نابلس
العلوم االنسانية64564.5بني شمسهرضوانربحياحمد11021103بيتا الثانوية للبنبنجنوب نابلس
العلوم االنسانية72472.4جباليمحمودسعداحمد11021104بيتا الثانوية للبنبنجنوب نابلس
العلوم االنسانية60360.3خضيرمحمدعماداسالم11021107بيتا الثانوية للبنبنجنوب نابلس
العلوم االنسانية74874.8جروانعمركاملاكرم11021108بيتا الثانوية للبنبنجنوب نابلس
العلوم االنسانية70370.3فرحاتعبدجودتايوب11021111بيتا الثانوية للبنبنجنوب نابلس
العلوم االنسانية73373.3ططماجعوضرسالنبشير11021112بيتا الثانوية للبنبنجنوب نابلس
العلوم االنسانية53253.2بني شمسهمحمودحكمتامر11021116بيتا الثانوية للبنبنجنوب نابلس
العلوم االنسانية57657.6ابو شمسهمصطفىصالحثائر11021119بيتا الثانوية للبنبنجنوب نابلس
العلوم االنسانية51951.9اسعداحمدسعديحسن11021120بيتا الثانوية للبنبنجنوب نابلس
العلوم االنسانية75775.7دويكاتجميلخيراتحمدي11021123بيتا الثانوية للبنبنجنوب نابلس
العلوم االنسانية76276.2حمايلحسينحسنزھران11021127بيتا الثانوية للبنبنجنوب نابلس
العلوم االنسانية62362.3دويكاتعبدھانيسامح11021129بيتا الثانوية للبنبنجنوب نابلس
العلوم االنسانية69269.2حمايلصبحيطاھرصدام11021133بيتا الثانوية للبنبنجنوب نابلس
العلوم االنسانية75575.5داوداحمدعبدالرؤوفصفوت11021134بيتا الثانوية للبنبنجنوب نابلس



العلوم االنسانية58358.3اقطشاحمدموسىطالل11021135بيتا الثانوية للبنبنجنوب نابلس
العلوم االنسانية70270.2الدويكاتعبدالرحمنياسرعبدالرحمن11021137بيتا الثانوية للبنبنجنوب نابلس
العلوم االنسانية64364.3بني شمسهعيدحسنعيد11021141بيتا الثانوية للبنبنجنوب نابلس
العلوم االنسانية82982.9عديليعوضخالدفادي11021142بيتا الثانوية للبنبنجنوب نابلس
العلوم االنسانية55155.1الجاغوبعبداديبمحمد11021148بيتا الثانوية للبنبنجنوب نابلس
العلوم االنسانية74574.5شرفهفوزيامجدمحمد11021149بيتا الثانوية للبنبنجنوب نابلس
العلوم االنسانية59059دويكاتاحمدعطامحمد11021151بيتا الثانوية للبنبنجنوب نابلس
العلوم االنسانية61961.9خبيصهمحمدعليمحمد11021152بيتا الثانوية للبنبنجنوب نابلس
العلوم االنسانية69969.9ديكمحمدايادمحمود11021155بيتا الثانوية للبنبنجنوب نابلس
العلوم االنسانية63663.6دويكاتمحمودمحمدمحمود11021157بيتا الثانوية للبنبنجنوب نابلس
العلوم االنسانية62462.4خبيضهعبدالفتاحربحيمصطفى11021158بيتا الثانوية للبنبنجنوب نابلس
العلوم االنسانية60260.2بني شمسهحسينعرسانمعاذ11021159بيتا الثانوية للبنبنجنوب نابلس
العلوم االنسانية58358.3حمايلحمدانربحيمقدام11021160بيتا الثانوية للبنبنجنوب نابلس
العلوم االنسانية59559.5داودعيسىاحمدمھدي11021161بيتا الثانوية للبنبنجنوب نابلس
العلوم االنسانية58758.7اسعدحسنعمادموسى11021163بيتا الثانوية للبنبنجنوب نابلس
العلوم االنسانية62662.6دويكاتسليمخير هللانادر11021165بيتا الثانوية للبنبنجنوب نابلس
العلوم االنسانية55155.1شرفهمحمدرياضھاشم11021167بيتا الثانوية للبنبنجنوب نابلس
العلوم االنسانية78678.6حمايلمحمودزايدھمام11021168بيتا الثانوية للبنبنجنوب نابلس
العلوم االنسانية54054حمايلقاسممحمدھيثم11021169بيتا الثانوية للبنبنجنوب نابلس
العلوم االنسانية78778.7حمايلمحمودزايديزن11021172بيتا الثانوية للبنبنجنوب نابلس
العلوم االنسانية71171.1بني شمسهابراھيممحمديسري11021173بيتا الثانوية للبنبنجنوب نابلس
العلوم االنسانية62262.2قطكمالجمالأحمد11021174ذكور مادما الثانويةجنوب نابلس
العلوم االنسانية69169.1نصارعبد اللطيفعامرأحمد11021177ذكور مادما الثانويةجنوب نابلس
العلوم االنسانية53853.8قطأحمدمحمدأحمد11021179ذكور مادما الثانويةجنوب نابلس
العلوم االنسانية74174.1نصارعبد الرحمنمعزوزعبد الرحمن11021182ذكور مادما الثانويةجنوب نابلس
العلوم االنسانية73473.4قطكاملوجيهمحمود11021184ذكور مادما الثانويةجنوب نابلس
العلوم االنسانية64764.7زيادهعبد الكريمحساموحيد11021186ذكور مادما الثانويةجنوب نابلس
العلوم االنسانية70170.1خليلسليمانجمالعدي11021189بورين الثانوية المختلطةجنوب نابلس
العلوم االنسانية57457.4عيسىنمرمحمودقصي11021192بورين الثانوية المختلطةجنوب نابلس
العلوم االنسانية62662.6نجارمحمدمشھورمحمد11021197بورين الثانوية المختلطةجنوب نابلس
العلوم االنسانية73673.6عيددخيلمحمديزيد11021202بورين الثانوية المختلطةجنوب نابلس



العلوم االنسانية74774.7صالحمحمودأحمدخالد11021206عصيرة القبلية الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية78578.5مخلوفحسنأحمدعالء الدين11021208عصيرة القبلية الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية90990.9قاضيأحمدسعيدأحمد11021216عورتا الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية91691.6عبداتمحمدعليأحمد11021217عورتا الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية95695.6قواريقابراھيممحمداسامه11021218عورتا الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية70770.7عدوانأحمدمصطفىاشرف11021219عورتا الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية90090قواريقمحمدعبدهللاجھاد11021221عورتا الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية72272.2قواريقساميسميررامي11021223عورتا الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية50950.9عبداتعطافوازسامح11021224عورتا الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية57757.7قواريقمحمدمصطفىسليم11021225عورتا الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية54754.7عوادخالدمحمدسند11021226عورتا الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية60560.5عواديوسفأحمدصالح11021227عورتا الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية83783.7قواريقأحمدعدنانصالح11021228عورتا الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية59959.9عوادعزتسليمانعزت11021232عورتا الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية50050عوادفوزيأحمدغسان11021233عورتا الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية54754.7شرابسعيدكمالفادي11021235عورتا الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية61061لولحعبدالكريماسعدمحمد11021237عورتا الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية53953.9عوادعوضمحمودمحمد11021239عورتا الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية89389.3قواريقمحمودسليممحمود11021240عورتا الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية54754.7قواريقمحمودفيصلمحمود11021241عورتا الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية51451.4دراوشهعبدرجاوديع11021246عورتا الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية52852.8عواديوسفأحمدوقاص11021247عورتا الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية61461.4عواددرغامعبدالرحيميزن11021248عورتا الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية57357.3صباحعامرناجحابراھيم11021250عوريف الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية72972.9صفدياحمدتيسيراحمد11021251عوريف الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية82082صباحجميلاكرماسامة11021253عوريف الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية80580.5شحادةعبد الرحيممحمدحسام الدين11021254عوريف الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية68868.8صفديمحمدعليخالد11021255عوريف الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية55355.3صباحعبد اللطيفمصطفىصالح الدين11021258عوريف الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية74374.3صفديفھميطالبعادل11021259عوريف الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية85685.6شحادةمحموداسعدعبد الرحمن11021260عوريف الثانوية للبنينجنوب نابلس



العلوم االنسانية74574.5صباحعبد العزيزسعودعبد العزيز11021261عوريف الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية58758.7شحادةعبد الفتاحجاسرعبد الفتاح11021262عوريف الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية55255.2حمدنجيبربيحعدي11021263عوريف الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية71971.9صفديجبرمحمودعلي11021264عوريف الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية68768.7عامرفالحربحيفالح11021266عوريف الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية85285.2صفديجبرمحمدمؤمن11021268عوريف الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية82182.1صفديفايقعبد هللامحمد11021271عوريف الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية54254.2صفديحسنيوسفمحمد11021272عوريف الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية69669.6صفديفالحجاسرمحمود11021273عوريف الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية90690.6صباحمحمودتيسيرمراد11021274عوريف الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية86086عودهنجيبيوسفأحمد11021276حوارة الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية73773.7راشدرجاناجحأنس11021277حوارة الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية66966.9عبد الجبارخضرحسنتوفيق11021279حوارة الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية78478.4ضميديرشيدوليدخالد11021281حوارة الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية64964.9عودهمحمودماھررامي11021282حوارة الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية64164.1راشدرجاراجحزكريا11021283حوارة الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية57257.2عودهصالحنمرصالح11021284حوارة الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية75575.5عودهأحمدشاكرعاھد11021286حوارة الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية51451.4عودهمحمودمازنعثمان11021287حوارة الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية78278.2محسناسماعيلياسينغيث11021289حوارة الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية76676.6محسناسماعيلعبد العزيزكرم11021290حوارة الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية80980.9درويشعوضرشيدمحمد11021293حوارة الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية68468.4عودهمحمدعبد الرحمنمحمد11021295حوارة الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية66566.5عودهحافظوحيدمحمد11021296حوارة الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية55155.1عودهأحمدغسانمھدي11021299حوارة الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية78778.7راشدأحمداميننزار11021300حوارة الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية64764.7حمديوسفعبد الكريمصالح11021304عينابوس الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية74874.8الريانعبدهللامحمودصالح الدين11021305عينابوس الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية52052ريانعبد هللاعبد الفتاحعدي11021306عينابوس الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية63363.3رشدانمحمودراكزمحمد11021310عينابوس الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية67267.2زيتاويأحمدمحمد شجاعأحمد11021312جماعين الثانوية للبنينجنوب نابلس



العلوم االنسانية57357.3حج عليعبدالرحمنأسامةأحمد11021313جماعين الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية67667.6عوضأحمدعبدالجبارأدھم11021316جماعين الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية70870.8عوضعبدالقادرناصرادھم11021317جماعين الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية74074زيتاوياحمدمحموداسامه11021318جماعين الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية87987.9حج عليعبدهللامجدامير11021320جماعين الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية77677.6شحادةعبدالرحيمعبدالرحمنشريف11021323جماعين الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية63363.3مدينيأحمداسامهصالح11021324جماعين الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية58358.3عليعبدالكريمماجدعبد الكريم11021325جماعين الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية63863.8ابو عمرعبدالرحيمعاطفعالء11021328جماعين الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية72372.3زيتاوييوسفمحمدعالم11021329جماعين الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية89389.3عليقاسممحمدقاسم11021333جماعين الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية64164.1شحادةأحمدعوضلبيب11021334جماعين الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية56356.3ابو عمرخالدعبد الباسطمجاھد11021335جماعين الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية75475.4حج عليكاملياسينمعاذ11021338جماعين الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية60860.8عليمحمدمحفوظوجدي11021341جماعين الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية57057عدوانعبدهللاأحمدوليد11021343جماعين الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية51451.4عديليمعروفمحمدبشار11021346ذكور اوصرين الثانويةجنوب نابلس
العلوم االنسانية51351.3عديليجودتساميجاوده11021347ذكور اوصرين الثانويةجنوب نابلس
العلوم االنسانية56256.2عديليخالدحسنحسام11021348ذكور اوصرين الثانويةجنوب نابلس
العلوم االنسانية65765.7عديليخالدياسرحكمت11021349ذكور اوصرين الثانويةجنوب نابلس
العلوم االنسانية83383.3عديليموسىعمادسامر11021351ذكور اوصرين الثانويةجنوب نابلس
العلوم االنسانية64664.6عديليفندينادرساھر11021353ذكور اوصرين الثانويةجنوب نابلس
العلوم االنسانية77477.4عديليربحيعبد هللاعبد السالم11021355ذكور اوصرين الثانويةجنوب نابلس
العلوم االنسانية69269.2عديليتركيعبد الباسطمازن11021357ذكور اوصرين الثانويةجنوب نابلس
العلوم االنسانية58258.2ھنديعزتمحمودوليد11021358ذكور اوصرين الثانويةجنوب نابلس
العلوم االنسانية54854.8بني فضلصدقيحساماكرم11021360عقربا الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية74274.2ابو كتبعبدالحميدمروانرأفت11021366عقربا الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية56556.5بني فضلسليمانشحادةراني11021367عقربا الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية75575.5بني منيهفھميفوازرمزي11021368عقربا الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية73073بني منيه نجم صادقعبدالرؤوفريان11021369عقربا الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية70970.9بني فضلفوزيمحمدزكريا11021370عقربا الثانوية للبنينجنوب نابلس



العلوم االنسانية63963.9بني جابرمحمدنصريسالم11021374عقربا الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية69469.4بني جابرحسننورالدينسالم11021375عقربا الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية65665.6بني جابرحسيننعيمصالح11021377عقربا الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية54954.9ابو لحيةعايشاشرفعبدالكريم11021381عقربا الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية55155.1بني فضلربيحطاللعبدالھادي11021383عقربا الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية61061بني جابرواصفعاكفعبيده11021384عقربا الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية55155.1بني فضلحامدعياظفالح11021390عقربا الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية65665.6بني فضلمحمدغالبمعتز11021398عقربا الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية61461.4زياداحمدخالدنور11021399عقربا الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية61061بني جامعحمدانمحمديحيى11021401عقربا الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية70070ازعرداودنادرادھم11021402قبالن الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية67867.8ابراھيمابراھيمخالدبكر11021403قبالن الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية70970.9صالحراتبوليدخالد11021405قبالن الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية74374.3اقرععبدالرزاقجمالزكي11021407قبالن الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية52552.5نشطهحسنمصطفىسعد11021409قبالن الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية65865.8زيدانمحمدقدريسعيد11021410قبالن الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية68168.1عملهيوسفخليلعبدهللا11021412قبالن الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية52652.6عمليعثمانمحمدعلي11021413قبالن الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية81181.1ازعرموسىخليلقتاده11021414قبالن الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية78878.8صنوبرماجدسعدليث11021415قبالن الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية55455.4محسنعربيجمالمحمد11021418قبالن الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية50550.5نجممحمدكاملھيثم11021420قبالن الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية80480.4منصورصدقيمحمداسيد11021424جوريش الثانوية المختلطةجنوب نابلس
العلوم االنسانية56056احمدحسينفتحيبھاء الدين11021425جوريش الثانوية المختلطةجنوب نابلس
العلوم االنسانية77277.2سعيدفتحيفراسفتحي11021430جوريش الثانوية المختلطةجنوب نابلس
العلوم االنسانية67667.6عوادعبدالعزيزعزتفھد11021432جوريش الثانوية المختلطةجنوب نابلس
العلوم االنسانية53053لطايفهناجيخيرهللامحمد11021433جوريش الثانوية المختلطةجنوب نابلس
العلوم االنسانية78978.9احمد"محمد مطلق " طارقمطلق11021434جوريش الثانوية المختلطةجنوب نابلس
العلوم االنسانية74674.6منصوراحمدعبدالمجيدياسر11021436جوريش الثانوية المختلطةجنوب نابلس
العلوم االنسانية54554.5حج محمدمحمدطارقيوسف11021437جوريش الثانوية المختلطةجنوب نابلس
العلوم االنسانية56456.4حسنفوزيطلعتاحمد11021438الشھيد ياسر عرفات الثانوية للبنينجنوب نابلس



العلوم االنسانية59759.7خريوشجابرعبد الناصراحمد11021439الشھيد ياسر عرفات الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية73373.3حسنمحمودمحمداحمد11021440الشھيد ياسر عرفات الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية69769.7حسنعوض هللافايزاسامه11021441الشھيد ياسر عرفات الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية69669.6يونسجميلسليمجميل11021442الشھيد ياسر عرفات الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية55155.1عودهعبد الجبارمحمدخالد11021444الشھيد ياسر عرفات الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية59059حسنربحينصررغدان11021446الشھيد ياسر عرفات الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية56456.4حسنفتحياحمدرمزي11021447الشھيد ياسر عرفات الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية72172.1يونسجميليونسعبد االول11021451الشھيد ياسر عرفات الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية52452.4حسنمنصورعقابعبد الحميد11021452الشھيد ياسر عرفات الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية77277.2عودهعبد المجيدعمارعبد المجيد11021453الشھيد ياسر عرفات الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية68868.8ابو ريديمحمدعبد هللاعدوان11021454الشھيد ياسر عرفات الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية71671.6حسنعزتعمادعزت11021455الشھيد ياسر عرفات الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية64364.3ابو ريديعبد المنعمسائدعصام11021456الشھيد ياسر عرفات الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية61661.6حسنعصفورصالحعصفور11021457الشھيد ياسر عرفات الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية68668.6اسعديوسففايزعالم11021459الشھيد ياسر عرفات الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية83683.6فرحتيسيرايمنعمر11021460الشھيد ياسر عرفات الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية70270.2ابو ريدهحسيناحمدفھد11021465الشھيد ياسر عرفات الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية62362.3حسنحسينفتح هللامحمد11021470الشھيد ياسر عرفات الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية53053حسنعبد الرحمننصر هللامحمد11021471الشھيد ياسر عرفات الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية66166.1نزالنمربساممحمود11021473الشھيد ياسر عرفات الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية77577.5سليمانمحمدنظامنظمي11021481الشھيد ياسر عرفات الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية66266.2ابوريدهمصطفىخالدوليد11021483الشھيد ياسر عرفات الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية73273.2دعجانيوسففخريبسام11021487تلفيت الثانوية المختلطةجنوب نابلس
العلوم االنسانية66266.2ابو غازيخميسمھندشھاب11021489تلفيت الثانوية المختلطةجنوب نابلس
العلوم االنسانية72872.8مسلمعبد الباقيحامدصالح الدين11021490تلفيت الثانوية المختلطةجنوب نابلس
العلوم االنسانية66966.9مسلمعارفعوضعارف11021492تلفيت الثانوية المختلطةجنوب نابلس
العلوم االنسانية82482.4سليمانحسينشريفقسام11021497تلفيت الثانوية المختلطةجنوب نابلس
العلوم االنسانية53353.3مسلمكمالسعيدكمال11021498تلفيت الثانوية المختلطةجنوب نابلس
العلوم االنسانية50050دعجانيوسفعبد الباسطمجدي11021499تلفيت الثانوية المختلطةجنوب نابلس
العلوم االنسانية63263.2مزيدعبد هللاسليممحمد11021502تلفيت الثانوية المختلطةجنوب نابلس
العلوم االنسانية53453.4شاھينعمرماجدمحمد11021504تلفيت الثانوية المختلطةجنوب نابلس



العلوم االنسانية64964.9مسلمموسىوديعموسى11021506تلفيت الثانوية المختلطةجنوب نابلس
العلوم االنسانية66566.5مسلممحمدھاروننظيم11021507تلفيت الثانوية المختلطةجنوب نابلس
العلوم االنسانية77377.3مسلملطفيناجحياسر11021508تلفيت الثانوية المختلطةجنوب نابلس
العلوم االنسانية74674.6محامدهأحمدجميلأحمد11021509الساوية/اللبن الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية74974.9عويسيمحمودنجمأحمد11021510الساوية/اللبن الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية57057دراغمهحسنغساناحمد11021511الساوية/اللبن الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية63363.3احمدعليمحمداغيد11021513الساوية/اللبن الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية57157.1عويسيعبد القادرزكرياايسر11021514الساوية/اللبن الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية50950.9سليمانيوسفجودتجواد11021516الساوية/اللبن الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية61261.2محامدهسعيدعمادعادل11021521الساوية/اللبن الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية54954.9سليمانيوسفمحمدعامر11021522الساوية/اللبن الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية68668.6محامدةأحمدمحمدعبد الرحمن11021523الساوية/اللبن الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية64164.1عويسيفخرينايفعبد هللا11021524الساوية/اللبن الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية64164.1صالحصالحعيسىمجاھد11021532الساوية/اللبن الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية77777.7نوبانيتيسيرعبد الناصرمحمد11021534الساوية/اللبن الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية51551.5عويسيخليليوسفمھدي11021536الساوية/اللبن الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية51851.8زين الدينزعلابراھيمأحمد11021540مجدل بني فاضل الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية65265.2عثمانھشامعليجالل11021543مجدل بني فاضل الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية53653.6عثمانفرحتركيرأفت11021544مجدل بني فاضل الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية60460.4زين الدينحسنمحمدموسى11021554مجدل بني فاضل الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية58358.3عثمانموسىعبد الرحمنھاني11021555مجدل بني فاضل الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلوم االنسانية59759.7لبومعايشمنيرايسر11021559قريوت الثانوية المختلطةجنوب نابلس
العلوم االنسانية76076حج محمدتوفيققاسمصھيب11021563قريوت الثانوية المختلطةجنوب نابلس
العلوم االنسانية76776.7موسىعيسىرجاعيسى11021564قريوت الثانوية المختلطةجنوب نابلس
العلوم االنسانية58658.6موسىخليلعاھدمجاھد11021567قريوت الثانوية المختلطةجنوب نابلس
العلوم االنسانية55855.8 موسىجميلضيف هللانور الدين11021571قريوت الثانوية المختلطةجنوب نابلس
العلوم االنسانية55455.4عبادطوباسيمحمودوائل11021572قريوت الثانوية المختلطةجنوب نابلس
العلوم االنسانية65165.1دوابشهمحمدغازيأحمد11021574دوما الثانوية المختلطةجنوب نابلس
العلوم االنسانية58858.8سالودهخالديوسفمحمد11021582دوما الثانوية المختلطةجنوب نابلس
العلوم االنسانية61861.8اقرععيسىرمضانأحمد11021584ذكور الراشد الثانويةجنوب نابلس
العلوم االنسانية54954.9عملهابراھيم عبد العزيزاحمد11021587ذكور الراشد الثانويةجنوب نابلس



العلوم االنسانية59259.2ازعرفايزعبد الوھابادم11021589ذكور الراشد الثانويةجنوب نابلس
العلوم االنسانية65565.5اقرعفرحخالدانس11021590ذكور الراشد الثانويةجنوب نابلس
العلوم االنسانية79779.7ابو زينةسعيديوسفايسر11021592ذكور الراشد الثانويةجنوب نابلس
العلوم االنسانية56256.2نجممحمدكمالبالل11021594ذكور الراشد الثانويةجنوب نابلس
العلوم االنسانية66566.5ابو صالحعبد المنعمصالحخالد11021597ذكور الراشد الثانويةجنوب نابلس
العلوم االنسانية66766.7عابدمحمدصبحيخالد11021598ذكور الراشد الثانويةجنوب نابلس
العلوم االنسانية63963.9نجارشفيقرفعتخضير11021599ذكور الراشد الثانويةجنوب نابلس
العلوم االنسانية71871.8عابدجميلعصامشادي11021601ذكور الراشد الثانويةجنوب نابلس
العلوم االنسانية83283.2عابدفوازوليدفواز11021608ذكور الراشد الثانويةجنوب نابلس
العلوم االنسانية66966.9اقرعشحادةمحمدكاظم11021609ذكور الراشد الثانويةجنوب نابلس
العلوم االنسانية53453.4اقرعشحادهعيسىمصعب11021614ذكور الراشد الثانويةجنوب نابلس
العلوم االنسانية53453.4عابدمحمدعبد الكريموائل11021616ذكور الراشد الثانويةجنوب نابلس
العلوم االنسانية76476.4نجاررشيدعبد هللايوسف11021618ذكور الراشد الثانويةجنوب نابلس
العلوم االنسانية54454.4يمكنور الدينعبد الباسطاخالص11021701بيتا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية55455.4حمايلاحمدمصطفىاخالص11021702بيتا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية70770.7دويكاتعبد الرحيمرائداسراء11021703بيتا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية87787.7عبد الجبارجميلعبد الناصراسراء11021704بيتا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية89289.2خضرمحمد فوزيرشيداسماء11021705بيتا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية55555.5حمايلكاملاحمداسيل11021706بيتا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية78478.4حمايلعوضطهاكرام11021708بيتا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية85585.5سيدمحمودعبد القادراكرام11021709بيتا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية69369.3احمد يوسفخالداحمداالء11021710بيتا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية86286.2حمايلحمدانربحيانصار11021711بيتا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية82882.8برھماحمدمحمودبيان11021715بيتا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية80880.8دويكاتجميلفوزانتحرير11021716بيتا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية89389.3حمايلعبد الرحيمبدرانحنين11021718بيتا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية85185.1ناصررفيقزيدانربا11021722بيتا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية86086دويكاتاحمدحلميرھام11021723بيتا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية86286.2حمايلجميلباللروان11021724بيتا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية72772.7دويكاتعيسىعبد النبيسھى11021726بيتا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية95595.5بني شمسهعسكرعبد هللاشعاع11021727بيتا الثانوية للبناتجنوب نابلس



العلوم االنسانية66166.1حمايلعبد الرحيمبرھانشھرمان11021728بيتا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية86186.1حمايلحمدانربحيعبير11021729بيتا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية52952.9حمايلاحمدعرفاتالنا11021730بيتا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية90990.9دويكاتمفلحنمرلميس11021732بيتا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية66766.7معالعطاحسنيمنتھى11021734بيتا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية83383.3حمايلمحمداحمدمنى11021735بيتا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية72972.9دويكاتموسىفياضميساء11021736بيتا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية74574.5دويكاتشاكرعبد هللاناديه11021737بيتا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية67467.4عديليشوكتماھرناريمان11021738بيتا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية70970.9دويكاتمحمدخليفهنھايه11021739بيتا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية58258.2الجاغوبمحمداحمدنورس11021741بيتا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية83383.3نصارمحمودبسامأماني11021745مادما الثانوية المختلطةجنوب نابلس
العلوم االنسانية52352.3قطصادقداودآمنه11021746مادما الثانوية المختلطةجنوب نابلس
العلوم االنسانية71071نصارابراھيمحمزهأنوار11021747مادما الثانوية المختلطةجنوب نابلس
العلوم االنسانية71971.9نصارابراھيمأحمدآيه11021748مادما الثانوية المختلطةجنوب نابلس
العلوم االنسانية53153.1نصارابراھيمعباساستبرق11021749مادما الثانوية المختلطةجنوب نابلس
العلوم االنسانية58958.9قطصادقياسيناسراء11021750مادما الثانوية المختلطةجنوب نابلس
العلوم االنسانية72072عودهطاھريوسفتسنيم11021752مادما الثانوية المختلطةجنوب نابلس
العلوم االنسانية65265.2نصارعبدالكريممحسنساره11021753مادما الثانوية المختلطةجنوب نابلس
العلوم االنسانية70570.5نصارفواززكرياسالم11021754مادما الثانوية المختلطةجنوب نابلس
العلوم االنسانية60060نصارحافظنصرصابرين11021755مادما الثانوية المختلطةجنوب نابلس
العلوم االنسانية52852.8زيادهمصطفىرزقفاطمه11021756مادما الثانوية المختلطةجنوب نابلس
العلوم االنسانية54954.9زيادهأحمدفوزيفوزيه11021757مادما الثانوية المختلطةجنوب نابلس
العلوم االنسانية74374.3نصارعبدالرحيممرادمھا11021758مادما الثانوية المختلطةجنوب نابلس
العلوم االنسانية85585.5زيادهمحمدفريدنور11021759مادما الثانوية المختلطةجنوب نابلس
العلوم االنسانية57057نصاررزقفايزھديل11021760مادما الثانوية المختلطةجنوب نابلس
العلوم االنسانية63663.6قطكاملخيرھناء11021761مادما الثانوية المختلطةجنوب نابلس
العلوم االنسانية56256.2قطمصطفىرياضوئام11021762مادما الثانوية المختلطةجنوب نابلس
العلوم االنسانية51451.4عودهطاھرفوزيوفاء11021763مادما الثانوية المختلطةجنوب نابلس
العلوم االنسانية57957.9فرجاحمدجبريليقين11021764مادما الثانوية المختلطةجنوب نابلس
العلوم االنسانية63763.7نصارمحمدنعيميقين11021765مادما الثانوية المختلطةجنوب نابلس



العلوم االنسانية78978.9عيدعبداللطيفحسيناثير11021766بورين الثانوية المختلطةجنوب نابلس
العلوم االنسانية78278.2عيدعبداللطيفعمراروى11021767بورين الثانوية المختلطةجنوب نابلس
العلوم االنسانية70870.8عيسىنمرمحموداسراء11021768بورين الثانوية المختلطةجنوب نابلس
العلوم االنسانية80280.2نجارزكرياياسراسماء11021769بورين الثانوية المختلطةجنوب نابلس
العلوم االنسانية81081عيدجبريلعامرامل11021770بورين الثانوية المختلطةجنوب نابلس
العلوم االنسانية53253.2موسىمصطفىعليايمان11021771بورين الثانوية المختلطةجنوب نابلس
العلوم االنسانية73473.4عصفورمحمديوسفايمان11021772بورين الثانوية المختلطةجنوب نابلس
العلوم االنسانية67567.5نجارحسينمحمدرقيه11021774بورين الثانوية المختلطةجنوب نابلس
العلوم االنسانية68268.2جمعهاحمدنضالماسه11021776بورين الثانوية المختلطةجنوب نابلس
العلوم االنسانية60160.1عسعوسمحمودبساممرح11021777بورين الثانوية المختلطةجنوب نابلس
العلوم االنسانية87687.6قادوسقاسمعدنانمريم11021778بورين الثانوية المختلطةجنوب نابلس
العلوم االنسانية56056عمرانحسينعمادنبيلة11021780بورين الثانوية المختلطةجنوب نابلس
العلوم االنسانية87287.2ياسينحسنلطفياخالص11021783بنات عصيرة القبلية الثانويةجنوب نابلس
العلوم االنسانية79379.3احمدصدقيمحمداسماء11021785بنات عصيرة القبلية الثانويةجنوب نابلس
العلوم االنسانية50050عصايرهطاھرعبد الرحيمجمانه11021786بنات عصيرة القبلية الثانويةجنوب نابلس
العلوم االنسانية85585.5صالحيوسفانسريما11021787بنات عصيرة القبلية الثانويةجنوب نابلس
العلوم االنسانية70170.1ياسينطهخليلزينه11021788بنات عصيرة القبلية الثانويةجنوب نابلس
العلوم االنسانية91391.3احمدمحمديوسفسھى11021789بنات عصيرة القبلية الثانويةجنوب نابلس
العلوم االنسانية72672.6احمدمحمدعدنانشذى11021790بنات عصيرة القبلية الثانويةجنوب نابلس
العلوم االنسانية83883.8احمدمحمدأحمدعرين11021791بنات عصيرة القبلية الثانويةجنوب نابلس
العلوم االنسانية56356.3احمدخالدنادرلينا11021792بنات عصيرة القبلية الثانويةجنوب نابلس
العلوم االنسانية84384.3احمدمحمدعدنانمرام11021793بنات عصيرة القبلية الثانويةجنوب نابلس
العلوم االنسانية74274.2صالحعوضعلينداء11021794بنات عصيرة القبلية الثانويةجنوب نابلس
العلوم االنسانية55155.1حمدانحسنابراھيمھديل11021795بنات عصيرة القبلية الثانويةجنوب نابلس
العلوم االنسانية50050عصايرهطاھرعبد الرحيمھنادي11021796بنات عصيرة القبلية الثانويةجنوب نابلس
العلوم االنسانية95595.5ياسينطهمحمدوفاء11021798بنات عصيرة القبلية الثانويةجنوب نابلس
العلوم االنسانية58058قواريقشاھرإيادأريج11021799عورتا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية92492.4قواريقفريدفوازأسيل11021800عورتا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية72272.2عوادمحمدرياضاكرام11021801عورتا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية86886.8دراوشهأسعدمحمودجورية11021802عورتا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية67267.2عوادراضينعامحنان11021803عورتا الثانوية للبناتجنوب نابلس



العلوم االنسانية61061دراوشهجاسرصقرحنين11021804عورتا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية66266.2قواريقفالحناجحرنا11021805عورتا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية80480.4عواديوسفيونسرنا11021806عورتا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية89089قواريقاحمدمصطفىريم11021807عورتا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية56056عواد محمد عزت نعيمريم11021808عورتا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية75775.7عواد" محمد عزت" سعيدسجود11021809عورتا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية59859.8 عبداتأحمدعادلسحر11021810عورتا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية69469.4قواريقسليماكرمسمر11021811عورتا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية56656.6عوادفاروقمعروفسناء11021812عورتا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية90090قواريقمحمودتيسيرسھاد11021813عورتا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية54054قواريقعزتجمالسھاد11021814عورتا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية54254.2شرابحامدفتحيشروق11021816عورتا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية81781.7عواديوسفسعيدغاده11021817عورتا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية80080عوادعيسىغسانفاطمه11021818عورتا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية87487.4شرابحسنعبد هللافداء11021819عورتا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية67767.7دراوشهحسينأحمدكفايه11021820عورتا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية87187.1عبداتعدليسعيدلبنى11021821عورتا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية86886.8دراوشهعايدزيادلميس11021823عورتا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية51951.9عوادسليمنعمانليانا11021824عورتا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية72172.1عوادمحمدضرارلينا11021825عورتا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية77677.6قواريقحسنخالدماري11021826عورتا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية60560.5عوادوجيهامجدمجد11021827عورتا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية65165.1عوادفاروقمعروفمنال11021830عورتا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية62162.1ارشيدمحمودايھممي11021831عورتا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية73573.5شرابابراھيمجبرنسرين11021832عورتا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية74974.9عوادمحمودحكمتھبه11021833عورتا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية63863.8شرابحامدزيادھبه11021834عورتا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية52952.9عواداحمدمحمدھديل11021835عورتا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية82182.1عواداحمداسماعيلھناء11021836عورتا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية54654.6قواريقشاھرمشھورھنادي11021837عورتا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية69569.5قواريقحسنمحمودوئام11021839عورتا الثانوية للبناتجنوب نابلس



العلوم االنسانية83583.5عوادمحمدزھيروفاء11021840عورتا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية75175.1دراوشهاحمدفوزانياسمين11021842عورتا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية73173.1صفديمحمدعامرابتسام11021843عوريف الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية64764.7شحادةجميلمحمد فريداكرام11021845عوريف الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية60060صفديمحمدعليامل11021846عوريف الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية88888.8شحادةمحموديوسفايمان11021847عوريف الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية86286.2شحادةجميلعبد العزيزبراءة11021848عوريف الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية91091صباحعبدهللاعمرجميله11021849عوريف الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية64964.9شحادةعبد الفتاحتيسيرخلود11021850عوريف الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية63563.5صباحمحمودتيسيردعاء11021851عوريف الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية66666.6صفديمحمدناجحدعاء11021852عوريف الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية88688.6ابو صباحعطامحمدرنا11021853عوريف الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية74974.9شحادةعطايوسفساميه11021854عوريف الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية82182.1صباحعزيزاسعدمروه11021856عوريف الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية74174.1صباحمحمدتيسيرمنار11021857عوريف الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية77577.5شحادهعميرمحمدمنار11021858عوريف الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية69669.6صباحناجيعارفميسون11021859عوريف الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية88288.2صفديعارفعبد الرحمنناھد11021860عوريف الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية87887.8شحادةفارسجودتنجمه11021861عوريف الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية62562.5صباحمحمودجاسرنور11021862عوريف الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية63363.3شماليفيصلابراھيمأزھار11021864عقاب مفضي الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية84884.8عودهأحمدفوزياسالم11021865عقاب مفضي الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية69369.3عودهابراھيمجاسراسماء11021866عقاب مفضي الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية77277.2عودهسليمسالمهاسماء11021867عقاب مفضي الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية74474.4عودهعبد الرحيمنوافامنده11021870عقاب مفضي الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية69869.8خموسعبد هللازيادانغام11021871عقاب مفضي الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية57957.9ضميديحسنمحمدانغام11021872عقاب مفضي الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية96896.8صوفانلطفيمشھورانوار11021873عقاب مفضي الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية82582.5سرحانشحادةعبد الرؤوفايه11021874عقاب مفضي الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية88088عبد القادرمحمدزھيربيان11021875عقاب مفضي الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية59459.4عودهأحمدياسينبيان11021876عقاب مفضي الثانوية للبناتجنوب نابلس



العلوم االنسانية52052شعويطحسناسعدحنان11021878عقاب مفضي الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية78178.1ضميديأحمدنائلحنين11021879عقاب مفضي الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية66066خليلمحمودصالحختام11021880عقاب مفضي الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية78478.4خليلمحمودعمرخلود11021881عقاب مفضي الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية54754.7رحالمسعودمحمدرحيق11021886عقاب مفضي الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية72472.4خموسمحمودايھابرنين11021889عقاب مفضي الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية59659.6عودهمحمودنايفروان11021890عقاب مفضي الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية58958.9عودهالفيياسرريم11021892عقاب مفضي الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية55055عودهأحمدعزيزريما11021893عقاب مفضي الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية50250.2عودهعبد الرحيممحمودزھوه11021895عقاب مفضي الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية60960.9محسناسماعيلمعزوزسجود11021897عقاب مفضي الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية81181.1سليمنجيبمحمودسندس11021901عقاب مفضي الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية50450.4شعاويطجميلسلمانسھر11021902عقاب مفضي الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية83083عودهأحمدجھادشروق11021905عقاب مفضي الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية55955.9خموسمسعودمحمدشروق11021906عقاب مفضي الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية51951.9شعاويطجميلسلمانصابرين11021910عقاب مفضي الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية64064يوسفيوسفنعيمصابرين11021911عقاب مفضي الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية53953.9عودهفايزمصطفىفتحيه11021913عقاب مفضي الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية50050محسنحسينجاللكوثر11021916عقاب مفضي الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية75575.5ضميديعيسىممدوحلبنى11021917عقاب مفضي الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية71471.4جبر محسنعادلأحمدلميس11021918عقاب مفضي الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية91491.4عودهعليعدنانميساء11021922عقاب مفضي الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية59259.2صوفانعبد القادرجمالميسر11021924عقاب مفضي الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية62262.2عودهعليعادلنعمه11021925عقاب مفضي الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية85785.7عودهأحمدراسمنورا11021926عقاب مفضي الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية85585.5ضميدييوسفبسامھداية11021927عقاب مفضي الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية86186.1عودهصالحاسماعيلھيا11021928عقاب مفضي الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية78178.1عودهسليمباللھيا11021929عقاب مفضي الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية65765.7عودهعبد هللازيادھيجر11021932عقاب مفضي الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية77077عودهخليلساميياسمين11021933عقاب مفضي الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية52052حمدعمرانفوزيأسماء11021934عينابوس الثانوية للبناتجنوب نابلس



العلوم االنسانية61561.5حجهأحمدكنعانأماني11021935عينابوس الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية58158.1حسينحسينمحفوظانوار11021936عينابوس الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية85485.4عالنصابرماضيايه11021937عينابوس الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية75875.8عالنمصطفىعالنبثينه11021938عينابوس الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية60660.6حاج عليحسنفراسبيان11021939عينابوس الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية71571.5رشدانأحمدحسينتحرير11021940عينابوس الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية50450.4حمدأحمدراشدسجى11021941عينابوس الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية79979.9صفديمحمودعليفتحية11021942عينابوس الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية77977.9حسينخليلحسينمنار11021943عينابوس الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية72872.8عالنمصطفى عبد الجبارميامي11021944عينابوس الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية84684.6حمدجبرمحمودھيا11021945عينابوس الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية62662.6حاج عليعبدالحفيظحافظأحالم11021946جماعين الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية76076ابو عمرفؤادعبدالحافظآالء11021948جماعين الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية70470.4شحادهمحمدعبدالرحيمآالء11021949جماعين الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية59059حج عليعثمانحامدالھام11021953جماعين الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية59659.6زيتاويصالحمحفوظايمان11021954جماعين الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية68468.4حج عليبشيرمحمودايناس11021955جماعين الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية59859.8عوضمحمودمحمدحنين11021956جماعين الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية65065عوادعبدهللامحمدديانا11021957جماعين الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية63263.2عليعبدالكريمغازيدينا11021958جماعين الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية60960.9حج عليأحمدرجارجاء11021959جماعين الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية61461.4ريانعلياحمدرشا11021960جماعين الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية58958.9عوضفھميعزامزھره11021962جماعين الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية84784.7الحاج عليمصطفىعليساجده11021963جماعين الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية87487.4عوضعبدهللارائدسالم11021964جماعين الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية83783.7عليمحمدعليسمر11021967جماعين الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية66466.4عليمصطفىمحمدغدير11021971جماعين الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية89189.1مدينهعبدالرحمنحسامغيداء11021972جماعين الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية61461.4حاج حسيننايفعمادلبنى11021974جماعين الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية65765.7مطلقمحمداسماعيللميس11021975جماعين الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية68068ابو اسماعيلأحمدسعديمي11021977جماعين الثانوية للبناتجنوب نابلس



العلوم االنسانية63263.2حج عليابراھيمنصرنداء11021978جماعين الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية59659.6ابوعمرمصطفىتوفيقھناء11021980جماعين الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية67567.5عديليحافظزاھراحترام11021982بنات اوصرين الثانويةجنوب نابلس
العلوم االنسانية61761.7عديلهبھجتسامراحالم11021983بنات اوصرين الثانويةجنوب نابلس
العلوم االنسانية71271.2مفلحعفيفسھيلسالي11021984بنات اوصرين الثانويةجنوب نابلس
العلوم االنسانية93893.8عديليموسىخيريسماح11021985بنات اوصرين الثانويةجنوب نابلس
العلوم االنسانية90590.5عديليتوفيقناصرسيرين11021987بنات اوصرين الثانويةجنوب نابلس
العلوم االنسانية74674.6عديليفايقعدليشھناز11021988بنات اوصرين الثانويةجنوب نابلس
العلوم االنسانية94394.3عديليمعروفزاھيعال11021989بنات اوصرين الثانويةجنوب نابلس
العلوم االنسانية90290.2حسنتوفيقياسرليلى11021990بنات اوصرين الثانويةجنوب نابلس
العلوم االنسانية92492.4عديليعبداللطيفابراھيممالك11021992بنات اوصرين الثانويةجنوب نابلس
العلوم االنسانية55155.1اعديليحسنبساممي11021993بنات اوصرين الثانويةجنوب نابلس
العلوم االنسانية85785.7عديليوجيهعثمانھدايا11021995بنات اوصرين الثانويةجنوب نابلس
العلوم االنسانية71271.2عديليعبدالعزيزعباسھنادي11021996بنات اوصرين الثانويةجنوب نابلس
العلوم االنسانية74174.1ديريهنايفعبدالعزيزأحالم11021997عقربا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية62962.9ابو ھاللصالحمحمدأحالم11021998عقربا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية69069بني فضلعزتيوسفآالء11022003عقربا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية86986.9بني فضلمحمدفوزيآيات11022004عقربا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية62062بني فضلمروحعدلياسراء11022008عقربا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية59459.4ديريهمحمودمحمداسماء11022010عقربا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية76376.3بني جابراحمدمثقالامل11022011عقربا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية70670.6بني فضلذيابراجحانتظار11022013عقربا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية65765.7ديريهتوفيقمحمودايمان11022015عقربا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية85785.7ديريهخضرأسامهبراء11022016عقربا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية87987.9أبو سليقةصبريمحمدبراء11022017عقربا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية90490.4بني جابرمحمدنصرتحرير11022020عقربا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية71071ھواوشهخالدعبدالقادرحال11022021عقربا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية64964.9بني فضلمحمدشكريرجاء11022024عقربا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية83983.9سعيدمحمدربحيرنين11022025عقربا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية68068بني منيهحافظمطيعروان11022026عقربا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية50250.2ديريهعبدالھاديشاھرريم11022027عقربا الثانوية للبناتجنوب نابلس



العلوم االنسانية73773.7خجيلمحمودماھرريم11022028عقربا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية54054بني فضلابراھيمخيرزينات11022030عقربا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية72272.2بني فضلمحمداحمدساجدة11022032عقربا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية61961.9خاطرمحمدرزقساجده11022033عقربا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية82182.1ديريهعارفمحمودسجود11022034عقربا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية59259.2بني جابرمصطفىفوزيسعاد11022035عقربا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية74074العقرباوينايفوليدسالم11022036عقربا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية92592.5بني جابرسليمقدريسمر11022037عقربا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية88788.7بني فضلابراھيمجميلسناء11022038عقربا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية74274.2بني فضلفايزكمالسندية11022040عقربا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية67067خطيبحافظمحمد خيرسھى11022041عقربا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية80680.6بني جامعابراھيمجعفرشيرين11022042عقربا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية88388.3ابو لحيةمحمودخالدصفاء11022043عقربا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية63863.8بني فضلديابباللصمود11022045عقربا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية94994.9بني فضلنصررجبضحى11022046عقربا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية89789.7بني فضلموسىسميرفاتن11022050عقربا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية67867.8االنسسعادهعاطففاديه11022051عقربا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية65265.2ديريهعبدالكريمثابتفرح11022053عقربا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية73673.6بني جابريوسفمحمودمرام11022056عقربا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية93793.7بني منيهفريدناصرمرام11022057عقربا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية82582.5بني فضلابراھيمعمرمروه11022058عقربا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية78878.8قصقوصعبدهللامحمودملك11022060عقربا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية74474.4ديريهعزتذيبمنى11022061عقربا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية85785.7سلمانمحمدكاملمھا11022062عقربا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية73873.8بني جامععبدحسنميس11022064عقربا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية85685.6بني فضلحسنخيرناھده11022065عقربا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية63763.7بني فضلعزتعمادنرمين11022066عقربا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية72572.5بني فضلصبحيباسمنور11022067عقربا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية57057بني فضلعوضمنيرھبه11022069عقربا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية64264.2بني فضلاحمدھانيھبه11022070عقربا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية88788.7بني جابرحسينسميرھنادي11022072عقربا الثانوية للبناتجنوب نابلس



العلوم االنسانية90490.4بني فضلقاسمعبدالحميدھند11022073عقربا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية89389.3ابو سھيلمحمدابراھيمورود11022074عقربا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية90390.3بني جابرعبدالحميدصالح الدينوالء11022077عقربا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية79579.5بني جامععليحسنوالء11022078عقربا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية75175.1ابو صقرمحمدعليوالء11022079عقربا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية73573.5ديريهرفعتمحمدوالء11022080عقربا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية82982.9بني جامعابراھيمرائدياسمين11022081عقربا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية54354.3بني فضلحامدمشھورياسمين11022082عقربا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية65665.6صنوبرعادلنعيمأحالم11022083يتما الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية57057نجارسمورمصطفىأشرقت11022084يتما الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية67467.4خليفجميلراتبايمان11022087يتما الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية67867.8نجاررشيدعبد الرحيمبراءه11022088يتما الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية78278.2صنوبرخالدجعفربيسان11022089يتما الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية56656.6نجارتوفيقنبيهجمانه11022090يتما الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية72772.7حمدانعطيهعبد الجوادحنان11022091يتما الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية57457.4نجارعطيهشاكرخلود11022093يتما الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية60660.6صنوبرابراھيمزھيرربى11022094يتما الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية72072صنوبرأحمدسليمربى11022095يتما الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية69469.4نجارسليمانحمدانردينه11022096يتما الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية82482.4صنوبرمحمدثابترقيه11022097يتما الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية88688.6حسنيوسفابراھيمسجود11022098يتما الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية75875.8نجارأحمدحسنيسالم11022099يتما الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية63763.7صنوبرذيبأحمدِ◌عبير11022101يتما الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية58258.2صنوبرعودةأحمدغدير11022103يتما الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية74274.2نجارعبد الجابرعاطففاطمة11022104يتما الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية55155.1صنوبرعطاأكرمالنا11022105يتما الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية57757.7نجارعطيهمقبللما11022106يتما الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية63763.7نجارعطيهمقبللميس11022107يتما الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية64764.7نجارعبد القادرأمجدمجد11022108يتما الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية91891.8صنوبرأحمدخليفميسر11022109يتما الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية51251.2نجارسمورسليماننبيله11022110يتما الثانوية للبناتجنوب نابلس



العلوم االنسانية60560.5نجارعبد العزيزعودةھيام11022113يتما الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية71571.5نجارعبد الرحمنحربوالء11022114يتما الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية73373.3مصطفىمحمدمازننور الھدى11022115قبالن الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية52952.9بدرانجميلصالحآالء11022117قبالن الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية56256.2فطايرسليمأحمداسراء11022118قبالن الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية67567.5زيدانعبد الرحمنجمالاسالم11022119قبالن الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية72272.2شحروجمصطفىأحمداسماء11022120قبالن الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية54354.3اقرعيوسفسميحاصاله11022123قبالن الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية82682.6ازعرعايشبساماماني11022125قبالن الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية93793.7زيادهعليعيسىامنه11022126قبالن الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية81881.8سعيدمحمودموسىبثينه11022127قبالن الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية89189.1جودهعبد الرحمنعيسىبروج11022128قبالن الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية87987.9ازعرعوضفتحيتسنيم11022130قبالن الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية70070اقرعيوسفناجحتسنيم11022131قبالن الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية54654.6اقرععبد الحفيظسالمحال11022132قبالن الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية57757.7فرجموسىخالدحمده11022133قبالن الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية73373.3شحروجعبد المنعمعليحنين11022134قبالن الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية78978.9جودهقاسمصالحرايه11022135قبالن الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية78578.5زيادهعلييوسفرحمه11022136قبالن الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية61161.1الكورنجيباسامهروان11022137قبالن الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية52952.9عابدقاسمأحمدساجدة11022139قبالن الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية65465.4زيدانعبد الرحمنجمالسالم11022140قبالن الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية71071بدرانجميلكمالسماح11022141قبالن الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية56756.7عمليھاللعبد الباسطشروق11022142قبالن الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية86486.4شحروجعطيهكمالشروق11022143قبالن الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية77877.8ازعرعايشمحمدعبيده11022146قبالن الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية78178.1صباحعليحسنعزيزة11022147قبالن الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية74174.1زيدانوحيدمحمودعال11022148قبالن الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية83983.9ازعرعارفساطيفداء11022150قبالن الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية72172.1زيدانعبد الرحمنجميلمرح11022151قبالن الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية70070اقرعھاللعطيهمريم11022152قبالن الثانوية للبناتجنوب نابلس



العلوم االنسانية61561.5زھرهعبد الجليلمحمدمريم11022153قبالن الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية81181.1ازعريوسفتوفيقمنار11022154قبالن الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية75575.5عابدعودهبدرميساء11022155قبالن الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية58458.4نجمعبد المجيدصالحنوره11022157قبالن الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية67967.9عملهفايزاكرمھبه11022158قبالن الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية59259.2عملهصالحمحمودھديل11022159قبالن الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية66566.5عملهعبد العزيزباديوالء11022160قبالن الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية55855.8أبو زيادةعبد المنعمجھاديارا11022161قبالن الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية82882.8ازعرأحمدموسىياسمين11022162قبالن الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية55955.9عمليعطا هللانشأتاثير11022163الزھراء الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية55355.3اقرععبدالقادربساماسراء11022164الزھراء الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية73773.7عابدمحمدعبدهللاالء11022165الزھراء الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية65865.8سعيدداودصالحانجاد11022167الزھراء الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية75775.7عابدحسينعبدالفتاحانصار11022168الزھراء الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية51451.4عمليعطا هللاعبدالرحمنايمان11022169الزھراء الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية71371.3ازعرمحمدعبدهللاجمانه11022171الزھراء الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية70770.7ابو صالحعبد المنعميوسفروضة11022175الزھراء الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية60360.3عابدحرز هللاعبد الحميدسناء11022177الزھراء الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية77977.9صباحعليمحمودسندس11022178الزھراء الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية60960.9اقرععنادمحمدصابرين11022179الزھراء الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية52152.1اقرعأحمدنبيلضحى11022180الزھراء الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية73473.4عمرانمحمدخليلمرام11022182الزھراء الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية65665.6اقرعمحمدساميمريم11022183الزھراء الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية66466.4سعيدداودعبد اللطيفھبه11022185الزھراء الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية50150.1عملهيحيىزيادھديل11022186الزھراء الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية94094اقرعانيسرياضھند11022187الزھراء الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية71771.7ازعرعبد النعيمعصاموفاء11022188الزھراء الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية85385.3منصورمحمودمعتصمأسيمه11022189بنات جوريش الثانويةجنوب نابلس
العلوم االنسانية57557.5أحمدقدريذيبآيه11022190بنات جوريش الثانويةجنوب نابلس
العلوم االنسانية56556.5خالدعبد الفتاحفريدبيان11022191بنات جوريش الثانويةجنوب نابلس
العلوم االنسانية74274.2خالدجميلخالدتسنيم11022192بنات جوريش الثانويةجنوب نابلس



العلوم االنسانية83883.8أحمدمحمدناصرثناء11022193بنات جوريش الثانويةجنوب نابلس
العلوم االنسانية65465.4كنعانصدقيناصردعاء11022194بنات جوريش الثانويةجنوب نابلس
العلوم االنسانية75675.6سعيدماجدمنذررؤى11022195بنات جوريش الثانويةجنوب نابلس
العلوم االنسانية72172.1عوادمحمدعباسرجاء11022196بنات جوريش الثانويةجنوب نابلس
العلوم االنسانية82082أحمدمحمدياسررسمية11022197بنات جوريش الثانويةجنوب نابلس
العلوم االنسانية83083أحمدمحمدجاسررنا11022198بنات جوريش الثانويةجنوب نابلس
العلوم االنسانية53953.9لطايفهفايزحمديفتحية11022201بنات جوريش الثانويةجنوب نابلس
العلوم االنسانية64464.4أحمدعبد الرحيمحازممالك11022202بنات جوريش الثانويةجنوب نابلس
العلوم االنسانية61361.3منصورعبد الرحيميحيىمنتھى11022204بنات جوريش الثانويةجنوب نابلس
العلوم االنسانية53353.3خالدمروحمحمودنداء11022205بنات جوريش الثانويةجنوب نابلس
العلوم االنسانية55755.7لطايفهعيسىعبد هللاوالء11022206بنات جوريش الثانويةجنوب نابلس
العلوم االنسانية55355.3أبو ريدهمحمودعبد هللاإسراء11022207قصرة الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية67167.1كنعانصالحصبحيآالء11022208قصرة الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية57357.3حسنربحيصايلاشتياق11022211قصرة الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية64564.5عودهعبد المجيدمحمدالھام11022212قصرة الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية62462.4ابو ريدهعبد الرحيمعوادايمان11022213قصرة الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية61161.1حسنشحادةقاسمايمان11022214قصرة الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية63763.7عودهابراھيممحمدايمان11022215قصرة الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية70670.6خالدعبد الفتاحوليدبراء11022216قصرة الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية61861.8يونسجميلاحمدتسنيم11022217قصرة الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية62762.7ابو سرورعبد الرازقخميستغريد11022218قصرة الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية87687.6حسنربحييوسفتمام11022219قصرة الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية69569.5ابو ريدهعبد الرحيمزاھرحنان11022220قصرة الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية80080ريدهاسماعيلعبد الحميدحنين11022221قصرة الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية56356.3حسنعبد الرحيمعونيحنين11022222قصرة الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية75175.1عبد الجوادسعيدنعمانخولة11022223قصرة الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية64064ابو ريدهمحمدواصفرشا11022225قصرة الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية55855.8حسانمحمدمروانرغده11022226قصرة الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية90890.8ابو ريدهعبد الغنيمحمدروان11022227قصرة الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية58858.8ابوريدهمحمودابراھيمسماح11022229قصرة الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية65465.4حسنتوفيقغسانسناي11022230قصرة الثانوية للبناتجنوب نابلس



العلوم االنسانية51451.4سمارهشاكرمحمدسندس11022231قصرة الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية76176.1الواديأحمدمحمدسھا11022232قصرة الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية67067أبو ريدهعبد المنعموفيقسھير11022234قصرة الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية85585.5ريدهعوضنعمانشروق11022235قصرة الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية69469.4دعاسمصباحصقرشفاء11022236قصرة الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية78678.6دعاسمصباحزھيرصابرين11022238قصرة الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية71471.4فرحتيسيرمحمدصديقه11022239قصرة الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية78678.6عودهاحمدغسانضحى11022240قصرة الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية66366.3عودهراتبعبد اللطيفعزيزة11022241قصرة الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية79679.6عوادشكريجودهغاده11022244قصرة الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية55955.9حسنعبد الرحيمعزتفردوس11022247قصرة الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية72272.2حسن عليحكملبنى11022249قصرة الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية70770.7حسنطاھرعبد المنعممجد11022250قصرة الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية84284.2عظمواصفأحمدمرام11022251قصرة الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية66166.1فقيشزعلطالبمرام11022252قصرة الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية78778.7ابو ريدهھاللعبد المنعممرام11022253قصرة الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية74974.9ابو ريدهعبدابراھيممريم11022254قصرة الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية65765.7عودهعبد المجيدايمنمالك11022255قصرة الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية67567.5ابو ريدهحسينعمادمنال11022256قصرة الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية63163.1فريجمحمدجاسممھا11022257قصرة الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية65765.7الوادياحمدمحمدمھا11022258قصرة الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية72972.9عودهبساميوسفميسون11022259قصرة الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية59659.6أبو ريديعيسىعبدناھد11022260قصرة الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية66866.8حسنفتحيماھرنسرين11022262قصرة الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية55955.9حسنعبد الرحيمقاسمنھاد11022263قصرة الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية58958.9عودهحسينمصطفىھيا11022265قصرة الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية66566.5عودهأحمدمحمودوفاء11022266قصرة الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية55555.5أبو ريدهمنصورمحمودوفاء11022267قصرة الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية58458.4حسنمحمودغسانوالء11022268قصرة الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية91791.7نزالنمرنزالوالء11022269قصرة الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية77177.1شاھينعمرأيمنأميمه11022271تلفيت الثانوية للبناتجنوب نابلس



العلوم االنسانية65365.3مسلممحمدجودتإيمان11022272تلفيت الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية61861.8مسلممحمدمنيرإيمان11022273تلفيت الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية57857.8محمودمحمودمحمدتسبيح11022274تلفيت الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية67367.3مسلمسليمانرباحرحاب11022278تلفيت الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية61861.8مسلمحمدانمحمدسنابل11022279تلفيت الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية74774.7مسلممحمدإبراھيمسھام11022280تلفيت الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية60660.6مسلمسليمانجمعهسھير11022281تلفيت الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية69869.8بشرأحمد"محمد رياض  "   غدير11022283تلفيت الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية80080شاھينعوضحسينقسم11022284تلفيت الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية64264.2مسلمموسىصايلكوثر11022286تلفيت الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية53953.9برھمصبحيعسكرمالك11022288تلفيت الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية64464.4شاھينمحمدمحي الدينمالك11022289تلفيت الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية81481.4شاھينيحيىنظاممنى11022290تلفيت الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية74074جازيصالححمدأركان11022293الساوية الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية70370.3أحمدأحمدغسانأسماء11022294الساوية الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية68368.3محامدهعز الدينعارفأسيل11022295الساوية الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية84084صالحمحمدجمعةاسراء11022296الساوية الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية79779.7أبو كفيناأحمدعدناناسالم11022297الساوية الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية97997.9ديكمحمدعبد الفتاحاالء11022298الساوية الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية85185.1دار صالحمحمودناصرباسمه11022299الساوية الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية92892.8جازيفؤادنضالبيسان11022300الساوية الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية77277.2محامدهسعيدنھادثريا11022301الساوية الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية70670.6السيدحسنزيادحنان11022302الساوية الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية55055عبد الھاديحسنمحمدحنان11022303الساوية الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية50850.8أحمدحسنمحموددعاء11022304الساوية الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية58058أحمدموسىعمررتيبه11022305الساوية الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية74074فضيهدرويشأحمدرشا11022306الساوية الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية76176.1فضيهدرويشأحمدرنا11022308الساوية الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية54654.6أحمدأحمدمروانشموع11022310الساوية الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية82082كفينهمحمدعمرانغزاله11022311الساوية الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية81781.7أحمدعليسميرفاطمه11022312الساوية الثانوية للبناتجنوب نابلس



العلوم االنسانية53753.7كفينهمحمدابراھيممادلين11022314الساوية الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية53253.2عطيانيمصطفىعلينھى11022315الساوية الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية87587.5أحمدمصطفىمحمدنور11022316الساوية الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية72072 أبو كفينةمحمدأحمدوفاء11022317الساوية الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية56756.7زين الدينمحمدصالحايناس11022319مجدل بني فاضل الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية91691.6زين الدينصالحنظامحنان11022321مجدل بني فاضل الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية65565.5عثمانأحمدياسردعاء11022322مجدل بني فاضل الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية82982.9زين الدينسلمانمحمدروان11022324مجدل بني فاضل الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية62262.2عثمانمحمدفھميعائشه11022326مجدل بني فاضل الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية56456.4زين الدينمصطفىأمينفلسطين11022328مجدل بني فاضل الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية61161.1عثمانعيسىشريفنسرين11022331مجدل بني فاضل الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية61561.5زين الدينأحمدابراھيمنھى11022332مجدل بني فاضل الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية76776.7زين الدينفوزيأمجدنوره11022333مجدل بني فاضل الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية71971.9زين الدينمحمدحمدانوجيھه11022334مجدل بني فاضل الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية82582.5نوبانيابراھيمعبد الحليماصاله11022335اللبن الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية60160.1عويسأحمدياسراكرام11022336اللبن الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية76476.4دراغمهمحمودعبد الحميداماني11022337اللبن الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية74974.9عويسيعبد الرحمنسميرانسام11022338اللبن الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية81581.5ضراغمهحسينناجيدينا11022342اللبن الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية54054عويسجميلاسماعيلريمان11022344اللبن الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية52152.1سرحاناسماعيلعاطفشيماء11022347اللبن الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية72472.4دراغمهمحمودعبد الكريمفاطمه11022348اللبن الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية91191.1عويسيحسنبساممريم11022350اللبن الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية67267.2العزهمحمودجمالميسم11022352اللبن الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية58558.5دراغمةمحمدجمالنانسي11022354اللبن الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية83983.9دراغمهمحمودمحمدنداء11022355اللبن الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية73973.9معمرعبد المجيدطهآيات11022356قريوت الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية70270.2حمدانمحمدمحموداقبال11022357قريوت الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية52052موسىعيسىأديببراءه11022358قريوت الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية60460.4عازمبشيرأحمدبشرى11022359قريوت الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية72072عالنحسنمحمدحال11022360قريوت الثانوية للبناتجنوب نابلس



العلوم االنسانية59959.9موسىموسىمحمودحنين11022361قريوت الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية61261.2البومعبد هللامحمد زيادخلود11022362قريوت الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية61361.3جوھرعليعبد هللادنيا11022363قريوت الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية82782.7موسىمحمدرياضديانه11022364قريوت الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية77377.3موسىمحمودماھررندة11022365قريوت الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية73773.7موسىحلميمصطفىريم11022366قريوت الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية91091لبومعبد الغنيروحيسجود11022367قريوت الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية62562.5بومنعيمعليسلسبيل11022369قريوت الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية70370.3حج محمدصدقينشأتشاديه11022370قريوت الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية66966.9معمرعيسىعبد هللاشذى11022371قريوت الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية91291.2موسىسعيدمأمونعائشة11022372قريوت الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية55855.8بدويمحمدأسامهفاطمه11022373قريوت الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية71471.4موسىموسىعبد الحميدنسيبه11022374قريوت الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية90990.9عيسىمجليمحمدنورس11022375قريوت الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية69569.5عازمحسينغضبانھبه11022377قريوت الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية67467.4محمديوسفوصفيورده11022378قريوت الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية90890.8حج محمدخليلبسامورود11022379قريوت الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية59859.8دوابشهمحمد حسنيغسانامنه11022383اكرم حلوم الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية72472.4دوابشهسعيدراتبايه11022385اكرم حلوم الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية53153.1دوابشهاحمدعليبراءه11022386اكرم حلوم الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية62362.3دوابشهعليسفيانتقوه11022387اكرم حلوم الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية75875.8دوابشهابراھيممصطفىثناء11022388اكرم حلوم الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية70570.5دوابشهمحمدراتبدعاء11022389اكرم حلوم الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية64664.6دوابشهفراجفائقدعاء11022390اكرم حلوم الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية60260.2دوابشهمحمدعبدهللارنا11022391اكرم حلوم الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية78278.2سالودهحسينمحمودريما11022392اكرم حلوم الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية61761.7حج احمدمحمدطنطاويسلمى11022393اكرم حلوم الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية67067دوابشهحسينعبد المجيدسندس11022394اكرم حلوم الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية53153.1دوابشهعبد الحفيظعبد الحليمشاديه11022395اكرم حلوم الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية53253.2دوابشهمحمدحبيبصمود11022396اكرم حلوم الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية59759.7سالودهعبد الودودنعيمفاطمه11022398اكرم حلوم الثانوية للبناتجنوب نابلس



العلوم االنسانية71671.6دوابشهاحمدمحمودمرام11022399اكرم حلوم الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية57457.4سالودهعبد الباقيعبد الستارورود11022402اكرم حلوم الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية81481.4ديكمحمدباسلاالء11022405محمد بن راشد آل مكتوم الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية82282.2بني شمسهرزقھانياالء11022407محمد بن راشد آل مكتوم الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية63663.6داودعبد هللاغالبامال11022408محمد بن راشد آل مكتوم الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية75575.5مصريمصطفىاحمدانوار11022410محمد بن راشد آل مكتوم الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية77077سالمهابراھيمحمزهايثار11022411محمد بن راشد آل مكتوم الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية89489.4يمكمحفوظمحمدايه11022412محمد بن راشد آل مكتوم الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية70070شرفهعوضعبد الكريمحال11022413محمد بن راشد آل مكتوم الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية76476.4ططماججمعهبسامفاطمه11022415محمد بن راشد آل مكتوم الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية73273.2خضيرعبد الرحيمعوضفيروز11022416محمد بن راشد آل مكتوم الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية62762.7خضيرمصطفىبدروالء11022417محمد بن راشد آل مكتوم الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية66066دويكاتحامدھشاموالء11022418محمد بن راشد آل مكتوم الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية58358.3معالياحمدوفيقوالء11022419محمد بن راشد آل مكتوم الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية94994.9فرحاتعبدجودتيقين11022420محمد بن راشد آل مكتوم الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلوم االنسانية55355.3عاموديداودحساناسالم12022501عمر بن الخطاب الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية51151.1اسطهعبدالقادرزكرياانس12022504عمر بن الخطاب الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية53953.9خالدمحمدبسامباسل12022505عمر بن الخطاب الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية69269.2عاموديحسينجمالجھاد12022506عمر بن الخطاب الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية58358.3سبيتانمحمدماھرجواد12022507عمر بن الخطاب الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية55355.3عداسيخليلجمال عبدالناصرخالد12022508عمر بن الخطاب الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية58058ابوھنيةمسلمموسىزيد12022509عمر بن الخطاب الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية52552.5دردوكسعدينضالسعدي12022510عمر بن الخطاب الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية65165.1ربايعهخليلقاسممعين12022515عمر بن الخطاب الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية56356.3شاميصدقيمرواننضال12022517عمر بن الخطاب الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية93293.2صوالحيعبد القادرناصرابراھيم12022520الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية88688.6سعد الدينزيادجمالاحمد12022523الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية59859.8اصالنسليمزاھياحمد12022525الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية92492.4عنبتاويعبد الغنيسامياحمد12022526الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية69169.1شخشيراحمدطاللاحمد12022527الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية58758.7زقزوقسالمعبد الجواداحمد12022528الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس



العلوم االنسانية73573.5كخنمحمدعبد الرحمناحمد12022529الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية62562.5ابو الربشفيقعبد السالماحمد12022530الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية54954.9عياداحمدفوزياحمد12022532الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية53253.2استيتيه"محمد عفيف" مدحتاحمد12022534الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية59459.4دولهاحمدنائلاحمد12022535الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية75375.3خليلمحمدنضالاحمد12022536الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية51651.6طوقان اسماعيل حقيعادلاسماعيل12022540الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية63963.9ابو شخدملطفيزياداسيد12022541الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية57957.9عطيهمحمدعصمت امجد12022543الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية80980.9 ابو سلقانيوسفابراھيمامير 12022544الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية56156.1عرفاتامينعفيفامين12022547الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية68168.1صوصهروحيخالدانس12022548الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية55255.2دبعيامينعصامانس12022549الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية92092داود" محمد سعيد" ياسيناياد12022550الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية60460.4شبارونعيمغسانباسل12022553الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية82882.8حجابمحمودسعدبكر12022556الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية52152.1غانممحمدھشامبھاء الدين12022558الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية62962.9عبد الخالقصالحفيصلجھاد12022564الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية66866.8يحيىانيسمحمد جواد12022565الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية76076وظايفيفتحي محمد سامر حمزه12022569الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية87887.8ابو بيحكمال ھشامحمزه12022573الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية85785.7حمادشاكرايمنخالد12022574الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية56856.8قنعيرعادلمجديخالد12022575الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية65365.3عقروقعبدو معينخالد12022576الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية62462.4شباروكاملابراھيمخليل12022578الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية71371.3عوادهداودعبد هللاداود12022579الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية70770.7صالحداودوليدداود12022580الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية59659.6احمددرويشابراھيمدرويش12022581الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية76476.4عليويحربيمخلصربيع12022585الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية66766.7جراررشديناصررشدي12022587الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية79679.6ابو جعفرطالبمحمد رياض12022589الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس



العلوم االنسانية63663.6سويدانحسنمحمد سائد12022592الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية70470.4قينونمرحسنسامي12022593الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية59659.6الشريفعبد اللطيفخميسسامي12022594الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية72572.5عبد الحقتوفيقكمالسامي12022595الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية66866.8حبيشهسعيدوائلسامي12022596الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية70570.5"حج احمد" فريدوليدسعد12022597الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية64764.7شحادةمحمدباللسالمه12022599الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية56262.4عويصابراھيمسليمانصقر12022603الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية81181.1سمارومحمدحسامضياء الرحمن12022606الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية53953.9شيبداودزاھرعامر12022607الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية78878.8بزرهسليمسميحعامر12022608الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية57864.2عويصابراھيمكريمعامر12022609الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية64564.5ھموزمحمودعامرعبد الرحمن12022611الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية55755.7عفورينايفكمالعبد الرحمن12022612الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية56556.5ابو عيشهعبدامينعبد هللا12022615الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية54654.6زعترمحمدفايزعبد هللا12022617الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية71971.9جرارعهعبوداحمدعدنان12022619الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية59859.8بوبليعارفباللعدنان12022620الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية64764.7يامينعبد القادرشاھرعالء12022628الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية79079ابو الھيجاعبد الرؤوفمحمد علي12022631الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية65765.7محامدهعلي باسمعمر12022636الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية63463.4كخنسالماسامهعميد12022638الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية92492.4عقادعفيفبسامعميد12022639الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية57857.8مبروكهعمرخالدعميد12022640الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية75675.6مصاروهخالدعمارعميد12022641الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية60460.4عامودي محمد سعيد رضوانغياث12022642الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية57557.5العفوريمنيب"محمد ايمن" غيث12022643الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية70170.1ابو عيشةشريفباسلفارس12022645الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية55555.5عبد الحقفارسجودتفارس12022646الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية60360.3خليليحسنيرنديفارس12022647الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية56356.3عليويفايزعمارفايز12022649الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس



العلوم االنسانية52552.5صبيحدرويشحكمقصي12022651الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية54954.9حنونكمال خالدكرم12022654الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية64364.3خوالداحمدرشديمالك12022659الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية62262.2مدموجناصرفوازمجدي12022661الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية75475.4اتيرهعمرقاصد كريممحمد12022663الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية64064عبد ربهمحمداسامهمحمد12022664الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية72972.9سنجالويسعيدنضالمحمد12022676الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية86886.8بوزعبد الفتاحھاللمحمد12022678الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية88788.7قرنفلهحسنابراھيممحي الدين12022687الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية50450.4دندنعطانافذمصطفى12022688الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية55655.6برمبوعبد هللامحروسمعاذ12022689الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية82282.2الخياطعمرعزتمقداد12022693الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية70970.9ابو زنطنوافعصامممدوح12022694الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية52952.9سويسهمنيبنضالمنيب12022695الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية64464.4غنيمشحادةاحمدمھند12022699الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية60660.6دوايةعبد ربهحاتممھند12022700الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية61261.2جود هللاناصرعامرناصر12022701الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية82082حمرانعوادعبد الرحيمنضال12022703الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية65765.7حسيباسعيدعامرنور الدين12022706الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية71171.1سخلمحمدموسىوجدي12022708الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية51351.3زربا" محمد شفيق" ماجديحيى12022710الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية73873.8تصلقجعفرزكييزن12022712الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية79579.5فيضيحاتمظافريزن12022713الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية65865.8اعمرمحمدوائليزن12022714الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية52352.3حبيشهعبد اللطيفمحمودينال12022715الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية79579.5عطا هللاعبد هللازياديوسف12022716الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية65265.2حسينفوازفوزانابراھيم12022718قدري طوقان الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية73773.7جبرابراھيمخليلاحمد12022720قدري طوقان الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية84784.7ابو رجبيوسفدرويشاحمد12022721قدري طوقان الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية74774.7منصورعبد الرحمنزاھياحمد12022722قدري طوقان الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية60260.2دويكاتحافظصبرياحمد12022723قدري طوقان الثانوية للبنيننابلس



العلوم االنسانية80180.1طهرضوانمحمداحمد12022726قدري طوقان الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية70570.5حجهعبد الكريممھدياحمد12022728قدري طوقان الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية83283.2دويكاتجمعةجمالاسامة12022730قدري طوقان الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية86686.6دويكاتمحمدمعزوزاسامة12022731قدري طوقان الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية57957.9خرمهيوسفنبيلامجد12022734قدري طوقان الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية56956.9عويسيحسنعبد الوھابامير12022735قدري طوقان الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية70770.7صايمهمحمد ھنديضرغامانس12022736قدري طوقان الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية52452.4مرشودحسنفتحيايھاب12022738قدري طوقان الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية75875.8فيوميعبد الرحمنعمربالل12022740قدري طوقان الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية61161.1عاصيزھاجميلجھاد12022745قدري طوقان الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية64064دويكاتعثمانمشوحجھاد12022748قدري طوقان الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية63363.3حسينقاسمفريدحازم12022749قدري طوقان الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية60260.2ابو رجباحمدوليدخالد12022750قدري طوقان الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية67167.1خليليعبد الرحيمجمالخليل12022751قدري طوقان الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية67767.7قنديلمصطفىاحمدرائد12022753قدري طوقان الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية56956.9ابو رصيصعليعبد الحميد رائد12022754قدري طوقان الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية61561.5ابو ليلعيسىفايزسامح12022767قدري طوقان الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية54054عيشهفايقفخريسامح12022768قدري طوقان الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية59759.7دسوقيسعدزاھيسعد12022770قدري طوقان الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية50850.8عيسىعزاتيعقوبسعيد12022772قدري طوقان الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية58458.4عابدشاكرمجديشاكر12022775قدري طوقان الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية61561.5عمراننوافباللصخر12022776قدري طوقان الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية78378.3عودهتوفيقنظميعبادة12022778قدري طوقان الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية69669.6دويكاتعبد الرحمنمعاويةعبد الرحمن12022779قدري طوقان الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية73173.1دويكاتعبدهللاسماعيلعبدهللا12022781قدري طوقان الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية73273.2عليليعليناصرعبدهللا12022783قدري طوقان الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية68168.1ابو كشكمحمدھاللعماد12022787قدري طوقان الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية73773.7سلمانعبد القادرامينعمرو12022789قدري طوقان الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية62462.4حجيرموسىغسانعمرو12022790قدري طوقان الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية76176.1ابو كشكمحمدھاللعميد12022792قدري طوقان الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية64664.6دويكاتنصرمحمدعنان12022793قدري طوقان الثانوية للبنيننابلس



العلوم االنسانية58258.2تايهكمالزيدانفادي12022795قدري طوقان الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية60660.6مرعيفايقناصرلؤي12022799قدري طوقان الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية69269.2سمحهمحمدجمالمحمد12022805قدري طوقان الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية52552.5عيشهعبد الجليلخالدمحمد12022806قدري طوقان الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية61561.5عودهتوفيقرسميمحمد12022807قدري طوقان الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية53253.2حجيرموسىعدنانمحمد12022809قدري طوقان الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية52152.1حمدانعبد المجيدفازعمحمد12022812قدري طوقان الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية74774.7درويشاسعدعصاممحمود12022817قدري طوقان الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية54454.4شرايعهخليلعيسىمحمود12022818قدري طوقان الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية67267.2دويكاتمحمودھانيمراد12022819قدري طوقان الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية53553.5دويكاتعثمانطاللمنتصر12022824قدري طوقان الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية54154.1قاضيعبد المعطيمحمدمھدي12022825قدري طوقان الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية63363.3سليماننظميحسننظمي12022829قدري طوقان الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية88588.5سلمانعبد الرحمنمؤيدوحيد12022832قدري طوقان الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية65765.7خليفةعدنانعمرمحمد عدنان12022835الكندي الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية57057خليليعبد الرحيمخالدابراھيم12022836الكندي الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية74874.8دوايةناصرحامداحمد12022837الكندي الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية51851.8طهعلياحمد علياسيد12022840الكندي الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية82782.7جملمحمدايمنامين12022841الكندي الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية51851.8رصرصابراھيممحمدباسل12022843الكندي الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية55955.9سويسهفتحيمازنجمال12022846الكندي الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية60360.3لفداويراضيرباحجميل12022847الكندي الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية63763.7عايشوليدخالدرؤوف 12022854الكندي الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية58658.6صوانمحمد ابراھيمشادي 12022857الكندي الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية61661.6ادريخحافظمحمدطالل12022859الكندي الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية58458.4شخشيرواصفزاھيعبد الرحمن12022861الكندي الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية54754.7ابو عربعطاعبد القادرعطا12022864الكندي الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية66066مرمشحلميعبد الرزاقعالء12022865الكندي الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية60160.1عبد الھاديبديعمعينعالء12022866الكندي الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية50850.8استيتيةلطفيجمالعمير12022872الكندي الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية61861.8الشيخمحمودروحيمحمد12022879الكندي الثانوية للبنيننابلس



العلوم االنسانية51751.7قمحيهمحمد نورسامرمحمد12022880الكندي الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية54654.6حمدانمحمدصالحمحمد12022881الكندي الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية60760.7قوصينياحمدصالحمحمود12022883الكندي الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية64464.4مرمشرشيدغسانمحمود12022885الكندي الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية56056صبحصبحيماھرمحمود12022886الكندي الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية54554.5جعصاحمدعليمصعب12022887الكندي الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية76376.3حجياحمدعليمعاذ12022890الكندي الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية58058بسطاميفيصل كزيدمعاذ12022891الكندي الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية61361.3مصريمحمد عليفوازمعتز12022892الكندي الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية50550.5عبد الرحيمتوفيقمحمدمعتز12022893الكندي الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية66466.4ابو سيركمال ايمنمھدي12022894الكندي الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية55755.7صرواننورمنيرنضال12022897الكندي الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية78878.8ششترينعيمدرويشنعيم12022898الكندي الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية74574.5ابو صالحهعبد اللطيفصبيحمحمد عزيز12022903الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية78578.5دمياطيعارفرشادمحمد ياسين12022904الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية80680.6ابوقاعوديوسفخالدابراھيم12022906الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية77877.8خروبعمرخطابابراھيم12022907الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية75175.1عموريمحمودعبد الرحيمابراھيم12022908الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية58758.7جبارهابراھيممحمدابراھيم12022910الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية54354.3فاخوريصالحمحمدابراھيم12022911الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية62562.5حشاشموسىمحمودابراھيم12022912الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية59859.8مخلوفمدحتزكريااحمد12022915الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية58458.4خليليطاھرزكياحمد12022916الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية69669.6سقف الحيطحمديسالماحمد12022917الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية63563.5خويرةفارسصبحياحمد12022919الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية65165.1مرشودسالمفتحياحمد12022924الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية88788.7عرايشهناصرعبد الباسطاسامة12022929الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية65365.3جمالعبد هللا محمداسامه12022930الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية89789.7شتيهاحمدمحمد سعيدامير12022933الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية70970.9شالومحمدطاللامير12022935الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية56956.9سايحاحمدغسانامير12022937الصالحية الثانوية للبنيننابلس



العلوم االنسانية80880.8منصورعبد هللا غسانامير12022938الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية63563.5دروزهنور الدينعماد الدينانس12022939الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية66566.5قاضيعبد المعطيتوفيقاياد12022941الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية51051ملحيسنعيمرائداياد12022942الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية63263.2عبدومحمد نديماسماعيلايمن12022943الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية69469.4قطاويمحمدسليمانايھاب12022946الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية54254.2حافيمحمدمصطفىباسل12022948الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية71671.6خلفهعبد الرحمن جوادتحسين12022952الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية61161.1عبد العزيزحسينعبد العزيزثائر12022954الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية61061سرحانمحمودخالدجھاد12022960الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية53853.8بسطاميجودتقاسمجودت12022962الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية64564.5خويرهحمديمحمدحمدي12022967الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية52052خليلابراھيممحمدحمزه12022968الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية81081مطورحافظمحمودحمزه12022969الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية87187.1ابو ليلاسماعيلحسينخالد12022970الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية71071أبو عربمحمدمحمودخالد12022972الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية69469.4صالحيخميسشوكتخميس12022975الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية65365.3بناتاحمدسميررأفت12022977الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية52052ششتريداودبرھانرائد12022978الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية56756.7شلبايةشفيقبسامرامي12022979الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية68068ابوشلبكراضيجمالرياض12022983الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية60060ابو سعيدمحمودعبد الجبارزاھد12022984الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية61461.4جيطانتيسيراسامهزكريا12022985الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية63763.7خروشهعبد الوھابكمالزكي12022986الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية61561.5عوادهحسنيھاللزيد12022987الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية75675.6سايحابراھيمعبد ربهسمير12023000الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية52052طقطوقشحادةسامرشادي12023001الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية52652.6شغنوبيمحمدخالدصالح12023004الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية64764.7لھوانيصالحعزامصالح12023005الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية63663.6قادوسعبد القادرعطاصامد12023006الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية78878.8عالونهعبد الغنيصادقضرار12023008الصالحية الثانوية للبنيننابلس



العلوم االنسانية58358.3عبد العزيزمحمدمخلصعادل12023012الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية71671.6تيتيحلميغسانعاصم12023013الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية56256.2اردنيهمحمدنورالدينعاصم12023014الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية75575.5عودهعبد الحفيظروحيعبد الجبار12023016الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية65865.8منصورعبد الرحمنربحيعبد الرحمن12023019الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية81181.1ابوكشكرشيداحمدعبد هللا12023023الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية59059صالحيخميسجمالعبد هللا12023024الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية64264.2منصورمحمد سعيدوائلعبد هللا12023029الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية66966.9ابو عيشهعبد الحفيظمحمودعبده12023031الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية56056اسمرراتبعصامعثمان12023032الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية65665.6اغبراديبنور الدينعمار12023038الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية54654.6بناعبد هللا فاروقعمر12023041الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية66966.9زواويعمرمحمدعمر12023042الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية63563.5ابو غضيبخيريھانيعمر12023044الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية55455.4اشتيهخيريمحمدعميد12023048الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية51351.3ابو مسلمصالحمحمد فرجعنان12023049الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية71971.9خضيرصبحيبسامفادي12023052الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية62062جعارهعبد اللطيفجمالفادي12023053الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية53653.6عراقيقطبجمالفادي12023054الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية55155.1عليويمعروفعبد المنعمفراس12023058الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية66766.7حشاشموسىمحمدفھد12023059الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية50850.8سليمانفتحيمنيرفيصل12023060الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية69969.9شتيهقاسمناظمقاسم12023061الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية71971.9جرواندرويشفاروققيس12023063الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية51551.5عرفاتعثماننبيهكمال12023065الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية67267.2عالونهفرجسعيدمؤمن12023067الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية71271.2دويكاتمحمود امينعبد الرحيممجد12023071الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية78878.8عوادصالحابراھيممحمد12023073الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية61261.2حوتريمحمدبساممحمد12023075الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية54954.9مرشودسالمعبد الجابرمحمد12023085الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية75275.2مصريمحمدعبدهمحمد12023087الصالحية الثانوية للبنيننابلس



العلوم االنسانية68768.7حج حمدعبد الرحيمعثمانمحمد12023088الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية61961.9سوالمهدرويشعمادمحمد12023089الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية73673.6عبد القادرمحمودغسانمحمد12023090الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية87087زرباقاسممنيبمحمد12023093الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية60960.9دويكاتمحمودماجدمحمود12023099الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية75275.2دمياطيعارفسالممراد12023100الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية62462.4شتيهفريدمنذرمرسيل12023102الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية83683.6نعنععبد الفتاحعمرمصعب12023108الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية55555.5قطبرمضانعمادمعتز12023111الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية54554.5خطيبصبحيمحمدمعتصم12023114الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية66166.1الكيالسعيدمخلصمھدي12023116الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية64064اردنيهمحمد كمال الديننضال12023119الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية57457.4ابو منيفنمريوسفنمر12023122الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية63263.2ابو زورابراھيممحمودنور الدين12023125الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية68368.3حوحفتوحنائلھيثم12023131الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية55055احولخضرابراھيموسام12023133الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية54354.3ابو عيشةعبد الحفيظمحمدوھيب12023134الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية84684.6حجيرصبرياحمديحيى12023135الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية57657.6جيطانتيسيرسامريحيى12023136الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية59659.6عبدهعبد الفتاحامجديزن12023137الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية69269.2خطيبمحمدعزيزيزن12023138الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية63463.4شتيهعبدنصوحيوسف12023143الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية72772.7عواداحمديوسفيوسف12023144الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية51851.8جبجيابراھيماحمدابراھيم12023146المساكن الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية60360.3ابراھيمسعداتمحمد ياسراحمد12023151المساكن الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية51751.7اسمراحمداميراحمد12023153المساكن الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية52652.6عرايشيعبد هللامحمداحمد12023160المساكن الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية65165.1ابو عيشةموسىوجيهاحمد12023162المساكن الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية68968.9ابو ثابتشحادةكمالبھاء12023166المساكن الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية69269.2قطنانياحمدحسنحسام الدين12023167المساكن الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية63063حبشمحمدجمالخالد12023169المساكن الثانوية للبنيننابلس



العلوم االنسانية52252.2ابو رزقخليلماجدخالد12023171المساكن الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية62262.2دار ناصرسعيديوسفخالد12023172المساكن الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية51451.4جابيطاھرامينعدي12023180المساكن الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية62762.7علي عبدهللاحمدمحمدعالء12023181المساكن الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية73373.3شطارةاحمدحسينمحمد12023186المساكن الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية61361.3ابو حاشيةسعيدخالدمحمد12023187المساكن الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية53753.7ادريسموسىخليلمحمد12023188المساكن الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية56256.2صالحمحمدسميرمحمد12023190المساكن الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية59059مرشودمحمدعمرمحمد12023193المساكن الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية68968.9سمارةعبدهللاناجحمحمد12023196المساكن الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية69669.6كسابالطاھرماجدمعتز12023198المساكن الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية54354.3شلبيموسىعبد الحكيمموسى12023203المساكن الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية53453.4عبيدجمعةنافزنائل12023204المساكن الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية70370.3الوادييوسفحسينھادي12023206المساكن الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية65165.1حنينياسعدعبداسعد12023209بيت دجن الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية56256.2ابو جيشحافظعبد الرحمنعماد12023218بيت دجن الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية68768.7حامدمفلحبسامفؤاد12023219بيت دجن الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية66366.3ابو حلوانفليحطارقفليح12023220بيت دجن الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية64164.1مشعطيفوازجھادفواز12023221بيت دجن الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية74374.3ابو سعادةمصطفىعدنانمصطفى12023228بيت دجن الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية57257.2ابو جيشعليعنادمنتصر12023229بيت دجن الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية66166.1ابو جيشخليلنصريسار12023233بيت دجن الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية59459.4صالحاتعطيةحسناحمد12023234طلوزه الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية54154.1صالحاتاحمدنضالاحمد12023235طلوزه الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية57157.1شنابلهعبدحمداسالم12023236طلوزه الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية77277.2ابو ليموناسماعيلراضيبھاء12023237طلوزه الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية53653.6البدويعزتعبدالكريمطارق12023241طلوزه الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية62062حشايكةرشيدايمنعز الدين12023242طلوزه الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية58758.7شنابلةاحمدشحادةمحمد12023246طلوزه الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية78178.1شنابلهخليلجمالمعن12023247طلوزه الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية81481.4شنابلهطاھرتحسينمھدي12023248طلوزه الثانوية المختلطةنابلس



العلوم االنسانية73273.2محمودعارفعبد الناصرادم12023251الناقورة الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية56556.5حشيشطاھراحمدادھم12023252الناقورة الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية54254.2موسى عبد الحميد"حسين "محمدعبد الحميد12023253الناقورة الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية82682.6سعدطاھرسعودمحمد12023254الناقورة الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية51451.4حمدينعفنانعمرابراھيم12023255ياصيد الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية55455.4مشاقياحمدعمراحمد12023256ياصيد الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية73273.2ظاھرمحمدنزاراحمد12023257ياصيد الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية66566.5مشاقيسعيداحمدباسم12023258ياصيد الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية80680.6مشاقياحمدصبحرعد12023260ياصيد الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية77477.4ظاھرعارفعونيرماح12023261ياصيد الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية72772.7ظاھرغالبمصطفىعبد الرحمن12023262ياصيد الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية76776.7ظاھرمحمدفيصلعبد هللا12023263ياصيد الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية77277.2ظاھرعبد هللاحسينعدي12023264ياصيد الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية81081ظاھرعبد هللاجمالقصي12023267ياصيد الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية62662.6مشاقيمحمدرافعمحمد12023268ياصيد الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية74774.7ظاھرسليماننور الدينمحمود12023269ياصيد الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية89289.2ظاھرفرحاتعبد الكريمھارون12023271ياصيد الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية71171.1منصورعبد الجباررشديالطيب12023273روجيب الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية70170.1حلبيجميلمجدياياد12023276روجيب الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية62362.3رواجبهغالبخليلبھاء12023277روجيب الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية55555.5اشريمحسنزاھدحسن12023279روجيب الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية68868.8دويكاتنافزھزاعصالح12023281روجيب الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية63563.5دويكاتجميلنجيبعبدالرحمن12023282روجيب الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية69669.6دويكاتجميلجمالعبدهللا12023283روجيب الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية61061عتيقجميلروحيعبدهللا12023284روجيب الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية59259.2دويكاتصادقصبريعدي12023285روجيب الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية79979.9دويكاتاحمدطايلعماد12023286روجيب الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية52752.7دويكاتكاملصالحعمر12023287روجيب الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية68468.4شيخ خليلفارسمحمد امينفادي12023288روجيب الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية51851.8شريمحسننبيللؤي12023289روجيب الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية57657.6درويشحافظسليمانمؤيد12023291روجيب الثانوية للبنيننابلس



العلوم االنسانية58158.1دويكاتمحمدعادلمجدي12023292روجيب الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية63463.4شيخ خليليوسفھيثميوسف12023298روجيب الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية74874.8حسونمحمدزياداحمد12023299بيت امرين الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية59159.1شتيويمحمدياسرايھم12023302بيت امرين الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية62562.5حسونمحمدعليايوب12023303بيت امرين الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية67767.7فقيهعايشادريسجاسر12023304بيت امرين الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية65265.2حسنعبد الجبارنبالساري12023307بيت امرين الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية67467.4فقيهشوكترفعتقيس12023313بيت امرين الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية53053فقيهمحمدفيصلمجدي12023314بيت امرين الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية52052عبد القادراديبباسلمحمد12023315بيت امرين الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية70070عبدهيوسفنمرھيثم12023320بيت امرين الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية86386.3عبديمحمدفائقوسام12023321بيت امرين الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية54454.4عليمحمودمنجداحمد12023323بزاريا الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية50150.1سالميوسفخالداسامة12023324بزاريا الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية67567.5سعدةنجيبمحمدايھاب12023325بزاريا الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية65565.5حسنحسنمحمدحسن12023327بزاريا الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية62662.6حسنجميلسالمسياف12023329بزاريا الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية65665.6حسنفوازصبريعالء12023332بزاريا الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية53553.5صالحعبد الفتاحمؤيدمجدي12023335بزاريا الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية59859.8سالممحمدعبد الرؤوفمحمد12023337بزاريا الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية58558.5سالمساريغسانمحمد12023338بزاريا الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية81781.7حمدحمدمنذرمعتصم12023341بزاريا الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية50350.3سالمحامدرجاندير12023342بزاريا الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية78578.5سالميوسفجماليزن12023343بزاريا الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية79779.7حجمحمداحمدبراء12023346ذكور سبسطيه الثانويةنابلس
العلوم االنسانية59159.1حاجعبد الرحيممؤيدعبد الرحيم12023353ذكور سبسطيه الثانويةنابلس
العلوم االنسانية70870.8حاجكاملجمالعلي12023355ذكور سبسطيه الثانويةنابلس
العلوم االنسانية63163.1حاجشافعزكرياعمران12023356ذكور سبسطيه الثانويةنابلس
العلوم االنسانية61261.2عالويفريقمصعبعمير12023357ذكور سبسطيه الثانويةنابلس
العلوم االنسانية71971.9شاعرفوزيمعتز بافوزي12023358ذكور سبسطيه الثانويةنابلس
العلوم االنسانية60960.9عازممحمدجميلمحمد12023360ذكور سبسطيه الثانويةنابلس



العلوم االنسانية71671.6عمرشحادةحسنمحمد12023361ذكور سبسطيه الثانويةنابلس
العلوم االنسانية66566.5عوايصاحمدمحمداحمد12023365برقه الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية59459.4حجهعبد الرحمنھيثمحسني12023369برقه الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية59859.8ابو عمرعبد اللطيفعزامحمزة12023371برقه الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية63863.8اسعدرشيدرائفرأفت12023372برقه الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية69369.3دغلسحسننھالنقصي12023377برقه الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية80780.7ابو عمرمحمدجمالمحمد12023378برقه الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية55055سيفاحمدحساممحمود12023382برقه الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية82482.4ابوعمرعارفوليدملھم12023383برقه الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية85185.1سيفاحمدصبيحنائل12023385برقه الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية57157.1دغلسعبدهللاسميرھاشم12023386برقه الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية73173.1ابو عمرعزالدينزيادھاني12023387برقه الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية59959.9فارساحمدبسالنامين12023388واد الباذان الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية51051بالطيهعبدالرحيمباسمعبد الرحيم12023391واد الباذان الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية58358.3فارسمحمودمصطفىعالء12023392واد الباذان الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية57957.9دراوشهمحمودانيسعلي12023393واد الباذان الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية70970.9دراوشهغازيعمادغازي12023394واد الباذان الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية60860.8ابو عصيدةتوفيقعايداحمد12023398تل الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية58158.1عبد الجواداسماعيلمصطفىاحمد12023400تل الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية75475.4رمضانمصطفىوليداحمد12023401تل الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية87287.2عبدهللامحمودعمراسيد12023404تل الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية72772.7حمزةعثمانعدنانثابت12023405تل الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية54854.8رمضانسعيديوسفجاسم12023406تل الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية67567.5رمضانحلميمحمدجمال12023407تل الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية61161.1رمضانحلميموفقحلمي12023410تل الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية65865.8ھنديمعروفناصرزيد12023412تل الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية70570.5حمدنوفلباللسيف الدين12023414تل الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية83083شتيةاحمدعمرسيف الدين12023415تل الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية79879.8عصيدةعبد الرحمنمحمدعروة12023418تل الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية85285.2شتيهيعقوباحمدعكرمة12023419تل الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية70070رمضانحافظمحمد فتحيعلي12023420تل الثانوية للبنيننابلس



العلوم االنسانية70070رمضانمحمدبساممحمد12023427تل الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية62662.6شتيهاحمدتيسيرمحمود12023430تل الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية66566.5زيدانعثمانناجحمخلص12023431تل الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية80880.8رمضانسعيداحمدمعتز12023432تل الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية74074صيفيمصطفىسليممھدي12023433تل الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية60960.9عصيدةمحمودابراھيمنبيل12023435تل الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية59859.8نوفلحسنمحمدابراھيم12023436دير شرف الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية63863.8فقھاءاحمدعدناناحمد12023437دير شرف الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية62862.8خضيرحمدعبد القادرحسان12023438دير شرف الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية55655.6عطاريحسنعطاريحسن12023439دير شرف الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية68068مصطفىرفيقزعنونرياض12023441دير شرف الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية55955.9عنتريسمارةابراھيمعبدهللا12023443دير شرف الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية51951.9نوفلعثماننعمانعثمان12023444دير شرف الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية59459.4سعيدمحمدباللمحمد12023447دير شرف الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية68868.8عطاريعبد الفتاحجوادوليد12023452دير شرف الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية62762.7عيسىزھديبشاربكر12023454سالم/ديرالحطب الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية55755.7عيسىمحمودناصربھاء الدين12023455سالم/ديرالحطب الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية64464.4شتيهخالدراضيتامر12023456سالم/ديرالحطب الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية57057اشتيهعادلمحمودتامر12023457سالم/ديرالحطب الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية66466.4شتيهاحمدسالمهحامد12023458سالم/ديرالحطب الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية53853.8عيسىناجيعبداللطيفسامح12023461سالم/ديرالحطب الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية63063عطويمحمدرفيقظاھر12023466سالم/ديرالحطب الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية51251.2نصارمحمودمحمدمحمود12023481سالم/ديرالحطب الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية72172.1شتيهحامدناظموجدي12023484سالم/ديرالحطب الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية55255.2اشتيهداودعبدالحكيموليد12023485سالم/ديرالحطب الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية55055اشتيهمحمدربيحيزن12023486سالم/ديرالحطب الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية57557.5نصاصرةاحمدايمناحمد12023489بيت فوريك الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية67167.1نصاصرةمحمودعبد الحفيظاحمد12023491بيت فوريك الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية55955.9حننيمحمدناصراحمد12023493بيت فوريك الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية51651.6نصاصرةتوفيقعبد الجبارتوفيق12023499بيت فوريك الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية77777.7حننييوسفمحمودربيع12023503بيت فوريك الثانوية للبنيننابلس



العلوم االنسانية65365.3مليطاتمحمداحمدزكريا12023504بيت فوريك الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية56056حننينصررمضانعبد هللا12023511بيت فوريك الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية55955.9نصاصرةعبد الفتاحفايقعدي12023513بيت فوريك الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية54454.4حننيفايزرائدفايز12023518بيت فوريك الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية58758.7حننيفايزھزاعفايز12023519بيت فوريك الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية60560.5مليطاتمحمدناجحمؤيد12023521بيت فوريك الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية54354.3مليطاتمحمدماھرمحمد12023526بيت فوريك الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية63063شحادةجميلوليدمحمد12023528بيت فوريك الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية63363.3مليطاتناجينزيهمصطفى12023530بيت فوريك الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية79179.1مليطاتحمدحامدمعتز12023531بيت فوريك الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية55255.2حننيراضيمحمودمعتصم12023533بيت فوريك الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية62862.8نصاصرةاحمدمحمدوليد12023537بيت فوريك الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية64664.6عبد هللاسعدعبد الناصرادھم12023538صره الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية72872.8ترابيجميلشوقيحذيفة12023541صره الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية68268.2ترابيجميلحكمتخالد12023542صره الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية58258.2ابو حسينرشيدناجيعايد12023543صره الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية57157.1ترابيجميلنظامعبادة12023544صره الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية56256.2ابو حسينعبد العزيزمحمودعبد العزيز12023545صره الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية56956.9ابو حسينرشيدقدريعصام12023546صره الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية63963.9عبد هللاعبد الفتاحمحمودعالء12023547صره الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية71471.4ترابيجميلفتحيعلي12023548صره الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية62862.8ابو غضيبحريصسميرعمار12023549صره الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية72472.4غانممحمدنظاممحمد12023553صره الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية71871.8داودعبد هللاربحيمھند12023555صره الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية67667.6سوالمهاحمدياسراحمد12023557ذكور عصيره الشمالية الثانويةنابلس
العلوم االنسانية55755.7سوالمهحسنوائلادھم12023558ذكور عصيره الشمالية الثانويةنابلس
العلوم االنسانية59559.5ياسينفايزوليدبھاء الدين12023559ذكور عصيره الشمالية الثانويةنابلس
العلوم االنسانية55455.4سوالمهعبدهللاعرارثراء12023560ذكور عصيره الشمالية الثانويةنابلس
العلوم االنسانية59759.7حمادنهاحمدوائلخالد12023562ذكور عصيره الشمالية الثانويةنابلس
العلوم االنسانية55755.7صوالحهراشدنظيرراشد12023563ذكور عصيره الشمالية الثانويةنابلس
العلوم االنسانية66066عودهاحمدتيسيررامي12023564ذكور عصيره الشمالية الثانويةنابلس



العلوم االنسانية54354.3دراغمهكاملنور الدينصالح12023566ذكور عصيره الشمالية الثانويةنابلس
العلوم االنسانية80880.8حسنعزالدينايادعبداالله12023568ذكور عصيره الشمالية الثانويةنابلس
العلوم االنسانية74374.3شوليعبدالرحمنعمرعبدالرحمن12023569ذكور عصيره الشمالية الثانويةنابلس
العلوم االنسانية58558.5شوليمحمدجمالعالء12023571ذكور عصيره الشمالية الثانويةنابلس
العلوم االنسانية66166.1حمادنهحامدنھادعمر12023574ذكور عصيره الشمالية الثانويةنابلس
العلوم االنسانية86286.2ياسينمحمودمحمدغسان12023575ذكور عصيره الشمالية الثانويةنابلس
العلوم االنسانية55455.4شوليجبرعاصمفراس12023580ذكور عصيره الشمالية الثانويةنابلس
العلوم االنسانية75175.1ياسينفالحناصرفراس12023581ذكور عصيره الشمالية الثانويةنابلس
العلوم االنسانية78878.8ياسينكاملمحمدكامل12023584ذكور عصيره الشمالية الثانويةنابلس
العلوم االنسانية73073عثامنهخضرابراھيمليث12023585ذكور عصيره الشمالية الثانويةنابلس
العلوم االنسانية58458.4ياسيننظير صالححكممحمد12023590ذكور عصيره الشمالية الثانويةنابلس
العلوم االنسانية63763.7جوابرهعبدالفتاحخالدمحمد12023591ذكور عصيره الشمالية الثانويةنابلس
العلوم االنسانية62162.1ياسينمحمدسھيلمحمد12023592ذكور عصيره الشمالية الثانويةنابلس
العلوم االنسانية78478.4شوليمحمدعصاممحمد12023593ذكور عصيره الشمالية الثانويةنابلس
العلوم االنسانية67067ياسينمحمودرسالنمحمود12023594ذكور عصيره الشمالية الثانويةنابلس
العلوم االنسانية51251.2جمالنمحمدصالحمحمود12023595ذكور عصيره الشمالية الثانويةنابلس
العلوم االنسانية66666.6صوالحهعبدالجبارمحسنمشير12023596ذكور عصيره الشمالية الثانويةنابلس
العلوم االنسانية89389.3سوالمهعبدهللاجمالھادي12023598ذكور عصيره الشمالية الثانويةنابلس
العلوم االنسانية60060صوالحهحسنمنذرورد12023599ذكور عصيره الشمالية الثانويةنابلس
العلوم االنسانية87987.9جوابرهحمزهمحمدوسيم12023600ذكور عصيره الشمالية الثانويةنابلس
العلوم االنسانية66166.1ابو زرمحمدقاسماباء12023602زواتا الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية66666.6عبد هللابراھيمعمادمجد12023605زواتا الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية74574.5صوالحهحماد عبدهللاعبد الوھاب12023609عزموط الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية79879.8عالونيعبدعصامغصاب12023610عزموط الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية67267.2ابراھيمراضياحمدفادي12023611عزموط الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية84684.6عالونيحلموعبدهللافراس12023613عزموط الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية58958.9عالونهصبريمھديمحمد12023617عزموط الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية75475.4صوالحيفھدزعيموسيم12023619عزموط الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية69469.4يدكمحمودنھادسفيان12023622قوصين الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية86186.1يدكسعيدعدنانموفق12023627قوصين الثانوية للبنيننابلس
العلوم االنسانية62362.3يدكمصطفىحافظنزار12023628قوصين الثانوية للبنيننابلس



العلوم االنسانية64864.8عقلمحمدمحموداحمد12023631مسقط الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية75075عبديوسفعبدالجباراسالم12023632مسقط الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية52252.2اسماعيلتيسيرباسلاياد12023634مسقط الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية82782.7خليلداودفايزاياس12023635مسقط الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية80680.6عبدعبدالرحيمغسانعبدالرحيم12023638مسقط الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية80580.5ظاھرعيسىنھادفراس12023642مسقط الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية78478.4اسماعيلجميلشمس الدينقيس12023643مسقط الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية59559.5عبداتاحمدفيصلمحمد12023644مسقط الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية88488.4اسماعيلتيسيرياسرمحمد12023645مسقط الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية61561.5حامدابراھيمصالحھاني12023647مسقط الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية67967.9مصريعبدالرحيمعبدالقادريحيى12023648مسقط الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية57257.2اسماعيلحسيننعمانيزن12023649مسقط الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية52552.5رمضانعفيفمحمدعفيف12023653الفاروق الثانوية الوطنيةنابلس
العلوم االنسانية63563.5جودهمحمودماھرعمرو12023655الفاروق الثانوية الوطنيةنابلس
العلوم االنسانية55055صالحاتقدريسليمانعميد12023656الفاروق الثانوية الوطنيةنابلس
العلوم االنسانية62062كلبونهحسنيبكرنضال12023658الفاروق الثانوية الوطنيةنابلس
العلوم االنسانية74474.4تميميخالدنصر الدينوائل12023659الفاروق الثانوية الوطنيةنابلس
العلوم االنسانية73473.4شيبداودجمالداود12023660الروضة الثانويةنابلس
العلوم االنسانية62162.1شيخ ياسيناحمدناصرعبدهللا12023661الروضة الثانويةنابلس
العلوم االنسانية57557.5لداويفوزيغسانمحمد12023665الروضة الثانويةنابلس
العلوم االنسانية56656.6الشيخ ياسيناحمدمسعودھاشم12023668الروضة الثانويةنابلس
العلوم االنسانية68168.1العظمةفتحياحمددام السرور12023801الصالحية الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية66466.4بشكارمحمدمعتصماسراء12023805الصالحية الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية60160.1محمد حماميمحمداسماعيلاسيل12023806الصالحية الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية50650.6مزھرعبد الفتاحرياضاالء12023808الصالحية الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية66266.2ابو ربيعحسينعدناناالء12023809الصالحية الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية67374.8عودهمحمدطالبامل12023811الصالحية الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية71071عبد النبيعبد الرحمنمحمدانغام12023812الصالحية الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية64964.9سلھبراشدسعد الدينانوار12023813الصالحية الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية55355.3ابو صبيحةعبد الرحمنمحمدايات12023814الصالحية الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية64764.7جبرديبكمالايناس12023816الصالحية الثانوية للبناتنابلس



العلوم االنسانية64764.7عاصيصفوتجمالثراء12023817الصالحية الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية75975.9حشاشسليمانعمرحسنة12023818الصالحية الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية68268.2سلعوسصالحمازندانا12023823الصالحية الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية69169.1ابو سليمحسنسليماندينا12023825الصالحية الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية67867.8بركاتمحمودابراھيمروان12023827الصالحية الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية77277.2ابو عياشحافظخالدروان12023829الصالحية الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية74374.3حاجيوسفمرشدروند12023830الصالحية الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية56956.9لبادهحسنصالح الدينزينب12023831الصالحية الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية65265.2ريحانصبيحعماد الدينزينة12023832الصالحية الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية57857.8قرعانزھديموسىساجدة12023833الصالحية الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية72072ابو رجبيوسفعبد الجبارسجود12023835الصالحية الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية79379.3عرايشهجميلنسيمسجود12023836الصالحية الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية94794.7ابو شحادهمحمداحمدسھراب12023840الصالحية الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية80180.1عكه مصريعبد اللطيفزكرياسھى12023841الصالحية الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية85985.9ابو ليمونةتوفيقوجديشرين12023842الصالحية الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية54154.1أبو سلطحاحمدعبد هللاشيرين12023844الصالحية الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية51451.4كالبمحمودعدنانفاطمة12023848الصالحية الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية69169.1زبيدينجيبمحمدكفاية12023850الصالحية الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية65065ابو الكلباتصالحجميللينا12023854الصالحية الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية66966.9جباليمحمدصبحيمجد12023855الصالحية الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية69969.9عاصيحكمتجھادمرام12023856الصالحية الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية55155.1حشايكةمحي الدينمحمدمروة12023857الصالحية الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية65265.2دمياطياحمدعارفمريم12023858الصالحية الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية57157.1سروجيموسىفؤادمليحة12023860الصالحية الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية62862.8ابو وردةمحمودايادميران12023861الصالحية الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية85985.9ابو عياشحافظمحمودنھال12023866الصالحية الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية91391.3ابو زايدسعيدرماحنور12023867الصالحية الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية61961.9صالحعبد الرحيمماجدنور12023868الصالحية الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية52252.2عليويمحمد عليناصرنيفين12023869الصالحية الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية71371.3ريحانصبيحسميرھبة12023871الصالحية الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية64964.9خرمهخليلعثمانھبة12023872الصالحية الثانوية للبناتنابلس



العلوم االنسانية69469.4عسودأحمدرائدھديل12023873الصالحية الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية68768.7حشاشسليمانحسامھليانه12023875الصالحية الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية86786.7سروجيحسينھاللھنا12023876الصالحية الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية72172.1خرمهخليلعثمانھناء12023877الصالحية الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية61361.3ديريحسينمحمدورد12023879الصالحية الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية55255.2صرديحمديرمضانورود12023880الصالحية الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية63263.2سريسمصطفىصالحورود12023881الصالحية الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية53853.8نابلسيخالدعبد المنعموفاء12023883الصالحية الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية50850.8ابو عايشحسينفتحيوفاء12023884الصالحية الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية65165.1دويكاتسبتيامينياسمين12023885الصالحية الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية70270.2خضريهفتوحوليداسالم12023887ظافر المصري الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية57557.5قتلونيلطفييحيىاالء12023890ظافر المصري الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية66566.5عامرعبد الرحمنروحيانغام12023893ظافر المصري الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية73873.8كوساوائلعبد هللاية12023894ظافر المصري الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية81481.4طشطوشصدقيمحمد جمال الدينايمان12023896ظافر المصري الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية75475.4اغبراحمدجوادايمان12023897ظافر المصري الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية62862.8شيخ ياسينمحمد صدقيصالح الدينبراء12023900ظافر المصري الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية61761.7خضيرمحمددرويشبراءة12023901ظافر المصري الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية74574.5ابو حسنمحمد سعيدھاشمحال12023903ظافر المصري الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية64264.2خلفةسعدينافذخديجة12023905ظافر المصري الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية76176.1فرانخليلعماددعاء12023906ظافر المصري الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية83583.5قدحسعيدناصررحاب12023907ظافر المصري الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية75375.3معلوانيمحمودناصرريم12023912ظافر المصري الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية92492.4مقبولجميلمحمد جمالسارة12023913ظافر المصري الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية51851.8عجعجمحمدمحمد جميلساندرا12023914ظافر المصري الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية50050البسطاميعبد المجيداسامةسندس12023920ظافر المصري الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية59059يعيشمحمدحامدسندس12023921ظافر المصري الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية52652.6طشطوشاسماعيلمروانسھاد12023922ظافر المصري الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية75675.6حنجلرشيدصبيحشروق12023923ظافر المصري الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية70670.6عبدهقسامعامرعھد12023928ظافر المصري الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية60860.8ابوصالحةداودسعدفداء12023929ظافر المصري الثانوية للبناتنابلس



العلوم االنسانية65865.8عيروطمحمدخالدليلى12023931ظافر المصري الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية73973.9بكريعصامبشارمجد12023932ظافر المصري الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية69269.2مرمشراضيايادھبة12023937ظافر المصري الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية76276.2دوانيحسينفايزوعد12023942ظافر المصري الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية83683.6معلوانيمحمودعبد الرحمنازھار12023948جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية55655.6عاموديزاھيجواداسراء12023950جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية70970.9يامينشكيبخالداسراء12023951جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية67867.8بسيونيمحمدشفيقاسراء12023953جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية64264.2جابيابراھيمعبد الرحيماسراء12023954جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية70570.5فريتخ محمد ياسين عيداسراء12023955جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية75775.7تصلقغزالنبيلاسماء12023959جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية61261.2عاموديخليلخالداالء12023961جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية91391.3وزنيفريدخالداالء12023962جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية61261.2كيوانمحمدزكريااالء12023963جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية65865.8عبد ربهعبد الرحيمسامياالء12023964جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية94294.2الزقهعبد الفتاحعماداالء12023965جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية70070جابرسعيدغالباالء12023966جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية81281.2عبد الھاديبديعماموناالء12023967جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية95395.3ملحيسنعيمنضالاالء12023968جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية83083سخلحسانجاسرامنة12023971جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية57957.9جود هللانعيممحمداميرة12023975جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية60760.7ابو ضھيرخالدوليدانوار12023976جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية60460.4خرازطاھرعمادايمان12023977جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية80780.7ھواشطالبزكرياايه12023979جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية78078حبيشةعبد الكريمطاللايه12023982جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية52352.3شقوعبد الرحمنناجحايه12023983جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية70170.1واويعبد القادرناصرايه12023984جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية74574.5صنوبرحسنمشھوربتول12023985جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية89389.3صبححسنيفؤادبراءة12023987جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية77477.4 شيخ عامر عمرانغالببيان12023988جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية76585شعبيعمرمحمدبيان12023989جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس



العلوم االنسانية90190.1شحروريرشيدفارستحرير12023990جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية77177.1عفوريجمال محمد خالد تسبيح12023991جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية80180.1ابو الحياتطارقجمالتسنيم12023992جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية51851.8ديكمفلحمرادتھاني12023993جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية71871.8زيدفوزي نزيه سلطانحسنية12023994جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية66966.9فتوحعبد الفتاحھنانحسنية12023995جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية63363.3ابو ضھيرمحمدايادحنين12023996جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية64164.1ابو صالحمحمدنبيلحنين12023998جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية67867.8زمارعمرزھيرختام12024000جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية61261.2زرباجمالفايزدعاء12024002جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية73273.2لفداويراضيفرجديما12024006جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية56156.1خاروفسعديخليلذھب12024008جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية85685.6فطايروجيهاسامةرايه12024011جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية63063دردوكعبد القادرغالبرايه12024013جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية69769.7عميرهفتحيجھادربى12024015جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية55855.8ھواشتيسيررائدرزان12024017جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية78078مبروكنمرخالدرفقه12024020جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية55155.1عيادسعيدسليمرواء12024024جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية76576.5قطبرمضانزيادروند12024025جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية70570.5شقووليداحمدزويا12024028جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية59559.5عبوةبدويزيادزينب12024030جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية89889.8شخشيرراغب محمد نبيل زينة12024031جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية89389.3كخنسالماسامهزينه12024033جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية90490.4قنهسعيدمحمودساره12024036جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية61761.7ھواشطالبمحمد يحيى سجود12024038جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية58958.9منىشريفزاھرسجود12024039جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية75175.1طبيلةفرجمجديسعاد12024041جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية57257.2ابو ظھيرسليمعليسالم12024042جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية83783.7سخليوسفعمارسماح12024044جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية66666.6ھواشصالحابراھيمشروق12024045جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية73973.9بوبليعارفعمادشروق12024046جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس



العلوم االنسانية64764.7خريمعبد الخالق محمد كامل  شفاء12024047جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية60260.2عزيزي محمد رشيد اسامهشموع12024048جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية86286.2شعبلواحمدرائدشھد12024049جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية72972.9عوادهمحمدصالح الدينشھد12024050جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية88688.6عنبتاويعبد الكريمجمالصابرين12024052جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية56856.8جود هللاخليلرضاصابرين12024054جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية79479.4سعادهرأفتنھادصابرين12024055جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية83383.3قرشعطا محمد حسام صبحية12024057جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية65765.7ابو ھواشغالبماھرصفاء12024061جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية85585.5ھنديةعبد الرحمنظافرضحى12024063جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية50850.8الزرباجمالفوازضحى12024064جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية57557.5سالمةاسعدعبد اللطيفعبير12024066جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية70170.1حسونةعفيفمحمدعبير12024067جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية90190.1قادوسسعيدعزتعزيزه12024068جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية58858.8اصالنزھيرطاھرعطاف12024071جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية74974.9زيدمحمودظاھرعال12024073جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية91591.5غنامسعيدعبد الحليمعال12024074جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية77777.7بلبيسيعبد هللاضياءعھد12024075جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية76476.4نوري محمد حسن عبد الرحيمغدير12024077جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية83183.1سركجي محمد فريد محمدفائدة12024079جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية66266.2صنوبر محمد ھاني اسعدفاطمة12024080جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية85485.4كونيعبد الفتاحباسمفرح12024083جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية57157.1ابو ياسينتيسيروضاحالنا12024086جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية56956.9عوضصالحساميلليان12024087جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية73673.6عيادعبد الرزاقعدنانليلى12024089جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية89389.3نوري محمد حسن وجيهلين12024091جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية61761.7شاھدسعيد محمد فيصل لينا12024092جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية66866.8كخن محمد فايق خالدماسه12024094جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية72472.4سويسه محمد رشيد عبد الكريمماسه12024095جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية68368.3شخشيرعادلمحمودمجد12024096جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية86786.7منىمرزوقزاھيمرح12024097جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس



العلوم االنسانية57657.6مساعيدعادلفوازمريم12024098جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية68568.5فالحعمرماجدملك12024099جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية58358.3 درويش أحمد عبد القادرمعاويهمنال12024100جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية83483.4قادوساسماعيلفاتحمنتھى12024101جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية54954.9خليليعبد الغنيحازمميس12024104جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية86486.4صبحصبحيزاھرميس12024105جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية62162.1حنبليمرتضىطارقميس12024106جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية78878.8ناصرعادلفتحيميس12024107جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية78278.2اصبيحمحمد مصطفى محمد رزق ميساء12024108جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية58558.5بظمرمزيعمرناريمان12024109جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية66466.4فقيهعاھدفتحينجالء12024110جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية54954.9ناصراحمدجمال الديننجود12024111جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية50650.6شقوعبد الرحمنناجحنھى12024113جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية62962.9ھواشمطلقباسمنور12024114جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية92392.3حموجودتحسيننور12024116جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية74074عبد الكريميوسفنھادنور12024119جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية51751.7صبحهنور الدينمحمدنورا12024120جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية91391.3قوصينيصالحاحمدنيفين12024121جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية72572.5حبيشهحسينھاللنيفين12024122جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية53753.7حرزهللاحامدابراھيمھبه12024123جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية76676.6ابو شرخنجيبجمالھبه12024124جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية67067بغداديجميلغسانھبه12024125جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية89489.4ابو زنطنواففرج الدينھبه12024126جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية53453.4سقف الحيطديبمروانھديه12024127جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية57957.9فضهاحمدعصامھال12024128جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية61161.1عفوريفھميمحمد طلعت ھناء12024129جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية56256.2الفينوسعيدكاظمھيا12024131جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية85785.7عكوبمحمدرفيقھيام12024132جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية70270.2صنوبر محمد ھاني جھادورود12024133جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية83483.4قرعاويابراھيمناصروسام12024134جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية80580.5صبحابراھيمزاھيوعد12024135جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس



العلوم االنسانية83983.9عاموديخليلرائدياسمين12024136جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية72772.7فقيهعاھدعز الدينياسمين12024137جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية63463.4ابو صالحهمحموداياديسرى12024138جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية60260.2سكرانفالحمعينيسرى12024139جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية59759.7عودهفايزرائدابتھاج12024140سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية73373.3ابو جنيدمحمودجمالابتھال12024141سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية91491.4دويكاتعطاغالباديبه12024142سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية59059دويكاتابراھيممحمداروه12024143سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية60960.9حج حمداحمدمحمد سعدياسراء12024144سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية70670.6عليليمحموداسامهاسراء12024145سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية53353.3شطارهداودايوباسراء12024146سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية79279.2دويكاتعبد هللاجمالاسراء12024147سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية50750.7مرعيحسنخالداسراء12024148سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية66566.5صقرعثمانطاللاسراء12024149سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية63163.1عياشعليعدناناسراء12024150سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية70070ابو زنطشعالنمؤيداسراء12024151سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية56156.1شرقاويلطفينعيماسراء12024155سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية83983.9ابو زبننايفوليداسراء12024156سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية75675.6احولمحمدعمراسالم12024157سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية72072حميدهخالدمالكاسالم12024158سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية55755.7صوالحيمحمدابراھيماسماء12024159سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية58558.5جرادحسناحمداسماء12024160سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية75675.6خطيبمحمدخليفهاسماء12024161سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية73473.4حجازيحسنعبد الفتاحاسماء12024162سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية68468.4عبد الحقممدوحمحمد صبحاسيل12024164سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية89689.6حجاباكرمخالداسيل12024165سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية72272.2سلماننظميزياداسيل12024166سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية72372.3عزيزيمحمد وحيدمحمد رشيداالء12024170سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية62762.7دويكاتعبد هللاسماعيلاالء12024171سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية62762.7ياسينمحمودتحسيناالء12024172سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية64864.8مكانحمديتيسيراالء12024173سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس



العلوم االنسانية79279.2شطارهيعقوبحسيناالء12024174سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية81481.4حشاشحسنخالداالء12024175سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية63563.5شلبايهيوسفخالداالء12024176سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية65565.5دويكاتخالدنبيلاالء12024180سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية53553.5كلبونهحلميوليداالء12024182سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية71271.2خروشهعبد الوھابزكرياالھام12024183سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية62962.9عبد العزيزحسينعمرالھام12024184سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية75275.2ابو عيسىعبد الحميدعماداليس12024185سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية95695.6رواجبيمحمدابراھيماماني12024187سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية76476.4ميالهداودسميراماني12024188سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية78778.7عيسىعيسىايمنامل12024189سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية53953.9حسونهمصطفىايمنامنه12024190سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية96496.4ابو العدسحسنفوزياميره12024191سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية80080سمحهمحمدجمعهاناس12024193سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية73273.2طبيلهسالمسامحانتصار12024194سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية79179.1دويكاتعبدهباللانسام12024195سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية67967.9جبرينيعليجمالانسام12024196سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية91791.7خويرهناجحباللانعام12024198سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية53953.9حلومعوضزكيانوار12024200سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية91991.9مدنيسليماناحمدايات12024202سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية61261.2تكروريعبد الكريمايمنايات12024203سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية75175.1ابو عامرزكيبسامايات12024204سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية56656.6ابو غليونسليمانعليايات12024205سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية64364.3مرعيعبد الفتاحجمالايمان12024206سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية83683.6ابو غضيبحريصحاسنايمان12024208سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية95995.9دويكاتحسنيعبد الرؤوفايمان12024209سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية88588.5الفقيهسبعوائلايمان12024211سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية63863.8مھرسليمانحمدانايه12024212سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية72972.9دويكاتاحمدحمزهايه12024213سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية63163.1مصريذيبخالدايه12024214سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية91291.2ذيابحامدساميايه12024215سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس



العلوم االنسانية94994.9خديشحمودهصالحايه12024216سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية74774.7عوضسليمانعدنانايه12024217سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية85485.4دويكاتعثمانعليايه12024219سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية84384.3ابو عياشحسنيفيصلايه12024220سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية73273.2مقبولعبد الغنيماھرايه12024221سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية82982.9دويكاتيوسفمنيرايه12024223سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية62362.3خرازواصفھمامهايه12024224سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية70470.4بشتاويبكركمالبتول12024226سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية50250.2ابو سالمعبدابراھيمبتون12024227سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية81481.4دويكاتعامرخالدبدور12024228سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية88888.8حجاجنادررضوانبراءة12024229سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية91591.5ابو ريالهمصطفىحسام الدينبراءه12024230سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية54554.5صيرفيعليخميسبنزھير12024232سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية92292.2ابو جنيدمصطفىسليمانبيان12024234سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية55855.8دويكاتيوسفعدنانبيسان12024235سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية65265.2نقيبخليلحمديتحرير12024236سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية88388.3دويكاتمحمدسليمانتحرير12024237سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية54754.7تيتيحسنيمحمودتحرير12024238سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية69969.9خروشهابراھيمحسينتحفه12024239سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية95595.5حشاشاحمدسميرتسنيم12024241سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية94994.9سليمانلطفيعبد الرؤوفتسنيم12024242سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية61261.2خلفهمدحتعبد السالمتسنيم12024243سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية53153.1مھرنعيمعبد الكريمتسنيم12024244سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية93493.4كوبريخليلعوض هللاتسنيم12024245سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية89489.4دويكاتابراھيمھانيتسنيم12024247سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية95395.3ابو سريسمفلحناجحتمام12024250سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية82382.3سليمانمحمدجمالجھان12024253سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية92692.6درويشاسعدعزامجيانا12024254سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية88188.1برغالداوداسامهحنان12024255سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية69769.7اسكندرخليلعمارحنان12024256سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية66866.8مسيمييوسفاسماعيلحنين12024258سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس



العلوم االنسانية68668.6مرزوقمحمدرزقحنين12024259سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية61961.9كسابطاھرعادلحنين12024260سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية84384.3شاھينناصحعبد الناصرحنين12024261سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية55855.8طهصالحذيبخديجه12024265سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية67467.4بيرقدارخالدمروانخلود12024267سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية52752.7ابو شلبكناصربسامداليا12024269سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية80580.5رزقفتحيلطفيدانا12024271سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية89989.9كسابسعيدطاھردانه12024272سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية74874.8عيرانابراھيمعناندانيه12024273سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية86586.5عنابمحمد عليطارقدعاء12024275سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية70570.5حجاجنادرعمردعاء12024276سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية70570.5قطيفانعدنانعناندعاء12024277سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية50550.5دويكاتمحمدابراھيمديما12024279سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية88588.5شلهيوسفزياددينا12024280سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية81381.3كعبيمحمدباسمربا12024282سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية83783.7شلهمحمدوليدربى12024283سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية80580.5دويكاتعبدهسامررسل12024284سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية64864.8صباحيونسجھادرشا12024285سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية57157.1خروشهامينعليرشا12024287سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية67467.4ابو سالمخضرابراھيمرغد12024288سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية71171.1رطروطحفظيحسامرغد12024289سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية85685.6جودهاحمدصالح الدينرغد12024290سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية54454.4اسكندرعبد الحميدوجديرغد12024291سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية84284.2خطيبعبد الرحمنحمزهرناد12024293سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية54254.2عامرعبد الرحمنصبحيرنين12024295سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية88988.9صرصمحمودمحمدرھام12024296سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية56456.4ابو حطبعبد الرحمنجھادروان12024297سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية77477.4حاجزكيعمادروان12024300سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية89289.2سلمانامينقدريروان12024302سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية68768.7ھزيمحسنثابتروند12024304سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية55955.9كونيحسنمأمونروند12024305سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس



العلوم االنسانية84884.8حسونهحسنخالدريم12024306سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية65065عبد الرحمنحسنسبتيريم12024307سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية54154.1شلهعليحافظريما12024308سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية82182.1ابو عياشسليمانعليزھره12024309سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية66666.6رطروطزاھيعصامزين12024310سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية79779.7بظكاملمحمد غسانزينه12024311سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية62462.4صالحكمالنظامساجده12024313سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية76776.7ابو ياسينتحسينفوازسالي12024314سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية86586.5بسطاميعمرشريفسجا12024316سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية89689.6عودهحسنزيادسجود12024318سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية71871.8بيرمموسىماھرسجود12024320سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية66666.6عدوياحمدمحمدسجود12024321سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية75375.3فياضفھدمحمدسجود12024322سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية68468.4سبع العيشفتحيمروانسجود12024323سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية68068قدحواصفباسلسجى12024324سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية54154.1دمبحريسعدسجى12024325سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية67667.6ابو مسلمعليمصطفىسجى12024326سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية89489.4مقبولحسنينھيثمسجى12024328سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية58758.7احمدعبد العزيزعليسعده12024330سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية95895.8عيساويتوفيقزيادسالم12024331سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية79279.2صيرفيعليعطا هللاسلسبيل12024332سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية50350.3دويكاتشكريمحمدسلمى12024334سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية82982.9تيماسماعيلحسنسماح12024335سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية81781.7ديابعبد العزيزفايدسماح12024336سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية74274.2بيرمعبد القادرمحمودسماح12024337سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية78078شعراويمحمديحيىسماح12024338سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية62862.8ھنديسعيدامجدسمر12024339سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية82182.1دويكاتعبد الجبارصبيحسمر12024340سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية91891.8اغبراديبعز الدينسمر12024341سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية67367.3ابو حطبابراھيممحمدسمر12024342سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية65865.8ابو عيسىاحمد اكرمايمنسميره12024343سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس



العلوم االنسانية54654.6عطا هللاحسناحمدسندس12024345سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية82182.1ابو زھرهابراھيمايمنسندس12024346سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية84684.6ابو شنبھاشمباللسندس12024347سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية52952.9ابو لحيهخليلسالمسندس12024348سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية68268.2عجورييوسفعبد الناصرسندس12024349سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية81181.1مخلوفمدحتغالبسندس12024351سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية92992.9سالمهعثماننشأتسندس12024352سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية74574.5اغبرمحمدسامرسھام12024353سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية51751.7طيبيابراھيمتحسينسھى12024354سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية70670.6شلهعليخالدسوزان12024355سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية73273.2طقطوقنظميناصرشادن12024356سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية84784.7جودهنمرنسيمشادن12024357سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية57057عزيزهمحمدحسينشذى12024359سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية71071عودهعبد الوھابمحمد صالحشروق12024360سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية92092كسابطاھرامجدشروق12024361سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية66966.9سلعوسمحمد حسنظافرشروق12024364سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية61761.7ابو سعدهمحمودعز الدينشروق12024365سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية54654.6خضراحمدمحمدشروق12024367سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية95495.4فاعورمتعبخالدشرين12024368سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية55255.2غندورخليلضرارشرين12024369سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية90790.7ابو صالحيةاحمدنضالشعاع12024371سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية63863.8جبرامينعصامشھد12024374سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية84884.8لبادهنعيمحسنشھناز12024375سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية95995.9شناوييوسفمصطفىشيراز12024376سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية75975.9ترتيرعبد الحميداحمدشيماء12024377سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية68368.3ضمرهسليمانتحسينشيماء12024378سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية92192.1ابو حاشيهعبد الرازقمنصورصبحيه12024380سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية73273.2عطيهعبد الرؤوفھانيصفاء12024381سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية53553.5البظوجيهرضاضحى12024382سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية90990.9سالميةفوازناجيضحى12024383سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية81181.1سحلوبحسنعمرعائشه12024384سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس



العلوم االنسانية87687.6ابو صالحغالبصالحعزيه12024388سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية60060عقادروحيجمالعال12024389سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية65765.7سلعوسصبريعبد الرزاقعال12024390سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية72572.5مصريخيريعمادعال12024391سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية56856.8حجيرموسىغسانعال12024392سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية89989.9خضيرلطفينضالعندليب12024393سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية59359.3ندىحسينايادعھد12024394سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية65565.5جودةمحمودعبد القادرعھود12024395سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية67667.6نقيبخليلخالدغدير12024397سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية77477.4ديابحامدھانيغدير12024399سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية74474.4ابو عيطهمحمدعيسىغفران12024400سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية73873.8مصطفىحسنجھادفاتن12024401سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية95595.5اغا النمرعبد الحميدتحسينفاطمه12024402سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية75775.7االشقرعلياسماعيلفايزه12024405سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية78578.5حمدمحمداحمدفداء12024407سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية64664.6احمدفتحيياسرفداء12024410سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية95695.6داودشفيقرضوانفرح12024411سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية57957.9حلبونيمحمدسامحفرح12024412سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية80580.5ابو حمدهمحمدابراھيمفكرت12024413سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية61861.8ضمرهجميلمحمدالنا12024415سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية51351.3ابو حامدمحمدھالللميس12024417سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية93993.9طقاطقيوسفعبد الحكيملينا12024419سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية67367.3سلعوسبرھانحسنلينده12024421سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية75475.4عطيهمحمدعصامماسه12024422سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية80480.4رمحيابراھيمكاظمماسه12024423سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية66166.1عطيهحسيننبيلماسه12024424سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية91191.1عامرابراھيمسعديمجد12024425سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية86186.1برغالحلميزھيرمرام12024426سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية70970.9زريقمرزقجمعهمرح12024427سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية59659.6عبد الكريماسماعيلعليمرح12024428سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية82582.5سعدفايزجمالمريم12024429سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس



العلوم االنسانية85485.4صقرمحمدخالدمريم12024430سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية95895.8موسى دويكاتعادلراتبمريم12024431سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية59859.8ابو مزروعحميدانسالممريم12024432سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية63363.3فارسشريفمعينمريم12024434سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية64464.4دويكاتقاسمھانيمريم12024435سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية75075ابو شنبھاشماحمدمالك12024436سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية97697.6شلبيعبد العزيزايمنمالك12024437سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية61461.4حبوشموسىبساممالك12024438سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية78378.3عالونهعبد القادرطاللمنار12024439سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية66566.5حجاجزكرياشريفمنتھى12024440سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية77577.5حمدانابراھيممحمدمنتھى12024443سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية70770.7اسكندرخليلعمرمنى12024444سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية84384.3شيخ ياسينمحمد سعيدسعيدمھا12024445سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية58258.2حجيرعليحسانميس12024450سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية84984.9قدسيحمديمحمد زيادناديه12024451سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية77277.2مرشودزھديعبد الكريمناريمان12024452سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية69569.5عالونهعبد الغنيصالحنبال12024453سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية63263.2دويكاترفيقمصطفىنجالء12024454سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية83183.1المدنيفايقايمننجوى12024457سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية69669.6عرايشيزرقيمحمودنداء12024459سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية62462.4رواجبهعليصبريندوى12024460سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية94894.8شنطيعبد الرحمنرجانسرين12024462سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية54054ابو مسلمعليعبد القادرنغم12024463سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية52152.1زبلحعبد اللطيفمحمد سليمنفين12024464سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية72672.6ابو حجلهفريدابراھيمنھى12024465سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية67967.9ابو حنيشاحمدخضرنوال12024466سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية71771.7اغبرعبد هللاعبد الوھابنور12024469سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية80780.7اقطيفانمصطفىعمرنور12024470سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية78078قطشعودهمحمدنور12024471سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية78178.1ھيالنعبد اللطيفناصرنور12024472سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية94294.2حموضهنعيمخالدھبه12024476سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس



العلوم االنسانية82782.7عامرفايقزاھيھبه12024477سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية67367.3جباليمحمدسميرھبه12024479سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية70370.3طبنجهصادقعبد اللطيفھبه12024480سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية86686.6اشتيهنوافمصطفىھبه12024483سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية89589.5صقرنبھاناحمدھدى12024484سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية67167.1ابو الھدىمھيبجعفرھدى12024485سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية56756.7خفشوليدخالدھدى12024486سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية82482.4عالونهعبد القادرطاللھدير12024487سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية81881.8السلمانتوفيقمحمدھديل12024489سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية89589.5ھنديهطاھرمروانھديل12024490سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية84084ابو صالحهخالدنادرھديل12024491سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية55555.5بداحعبد المالكناصرھديل12024492سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية84084دويكعزيزمحمدھال12024493سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية72672.6بناتاحمدعثمانھناء12024495سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية83083ابو مسلمعليمحمدھيلدا12024502سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية57857.8شرقاوييوسفجمالوئام12024503سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية94594.5خليفهشكريراسمورود12024504سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية91091عميرهراجيعمروصفيه12024508سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية59559.5حلومعوضاحمدوعد12024509سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية69169.1عودهمحمدجمالوعد12024511سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية66866.8ابو كشكمحمودخالدوعد12024512سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية59959.9ديابمحمودخليلوعد12024513سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية70470.4عليويعادلاكرموالء12024516سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية56156.1محمودمحمودعبد اللطيفوالء12024518سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية72972.9صبوحاسعدمحمد شريفياسمين12024521سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية67067جوادمحمدخالدياسمين12024523سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية70670.6ابو زيدحسينعبد هللاياسمين12024524سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية75075عاشورمحمد عليعثمانياسمين12024525سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية55155.1شخشيرسالممنذرياسمين12024528سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية55155.1رطروطكاملنبيلياسمين12024529سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية69969.9سلمانجبرنعمانياسمين12024530سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس



العلوم االنسانية58358.3تصلقصبحينھادياسمين12024531سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية57157.1سقامحمدسليميانا12024533سمير سعدالدين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية54054كرديابراھيمرزقاسماء12024534الحاجة رشده المصري الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية50950.9البعممحمدجمال الديناالء12024535الحاجة رشده المصري الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية68068بلبلحسينماھراالء12024536الحاجة رشده المصري الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية64664.6رباععبدالرؤوفسامياليسه12024537الحاجة رشده المصري الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية63363.3قطيشاتطالبيوسفايه12024539الحاجة رشده المصري الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية85585.5ياسينكاملعصامبتول12024540الحاجة رشده المصري الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية75875.8كونيعبدهللابسامتماره12024541الحاجة رشده المصري الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية59959.9سلمانابراھيمعدنانحنين12024543الحاجة رشده المصري الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية84084تماممحمدعزالدينحنين12024544الحاجة رشده المصري الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية84884.8صدرداودبشارخلود12024545الحاجة رشده المصري الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية68168.1سركجي محمد فايزسالمداليا12024546الحاجة رشده المصري الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية55455.4كلبونهابراھيماحمددياال12024547الحاجة رشده المصري الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية86386.3ابو زعرورفايزثائردياال12024548الحاجة رشده المصري الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية94494.4النصرامينعمرديانا12024549الحاجة رشده المصري الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية66166.1بلبلحسينماھردينا12024550الحاجة رشده المصري الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية55255.2سركجيسميحاكرمرشا12024551الحاجة رشده المصري الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية67067قنابيطهاسماعيلبسامرغد12024552الحاجة رشده المصري الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية67167.1كالبمحمودعبدرغده12024553الحاجة رشده المصري الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية80880.8فھدعبدالرحيمبشاررند12024554الحاجة رشده المصري الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية80780.7مسامحمحمدشريفروان12024556الحاجة رشده المصري الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية77777.7ابو راسديبغسانزويا12024558الحاجة رشده المصري الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية85285.2كلبونهمحمد صالحعبدهللازينب12024559الحاجة رشده المصري الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية82082ناشفمعينابراھيمزينه12024560الحاجة رشده المصري الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية89989.9بسطاميمحمدضياءسھى12024561الحاجة رشده المصري الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية50050ابو الھدىنافزسامرسيما12024562الحاجة رشده المصري الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية65865.8بني عودهمحمدنزارشذا12024564الحاجة رشده المصري الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية69769.7جاموسعمرعزميشھد12024565الحاجة رشده المصري الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية68268.2اغبرواصفبسامشھيرة12024566الحاجة رشده المصري الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية96596.5خبيصهعبدالفتاحفتحيشيماء12024567الحاجة رشده المصري الثانوية للبناتنابلس



العلوم االنسانية53053اغبرسليمانجھادصفاء12024568الحاجة رشده المصري الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية82382.3حجاويمحمودتوفيقضحى12024569الحاجة رشده المصري الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية84484.4جدناصرعليعرين12024570الحاجة رشده المصري الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية72972.9قولحةمحمدحسامعال12024571الحاجة رشده المصري الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية52952.9شلبيعبدالرزاقسعيدفرح12024572الحاجة رشده المصري الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية79679.6صوصهعادلزيانلنا12024573الحاجة رشده المصري الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية51851.8حجازيمحمودالفيليلى12024574الحاجة رشده المصري الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية53253.2صوانمحمدھانيمنار12024575الحاجة رشده المصري الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية57757.7قولحةمحمدھاللمنى12024576الحاجة رشده المصري الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية86186.1عمرصبحيالواثق باميس12024577الحاجة رشده المصري الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية62162.1ھدھدحمديسامرنرمين12024578الحاجة رشده المصري الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية76976.9محسنعبداللطيفسميحنور12024579الحاجة رشده المصري الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية79479.4جوريتحسينوضاحھامه12024581الحاجة رشده المصري الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية80180.1صدرمحمد نجيبحسنيھبه12024582الحاجة رشده المصري الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية87787.7ظريفةقاسممحمدھديل12024583الحاجة رشده المصري الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية56556.5تفاحهشكريھاللھناء12024585الحاجة رشده المصري الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية59459.4شطاوياحمدجمالوداد12024586الحاجة رشده المصري الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية68268.2حمدانعفيفاحمدياسمين12024587الحاجة رشده المصري الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية67667.6حجاويھاشممحمدياسمين12024588الحاجة رشده المصري الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية92892.8حمدانيوسفرشاداحالم12024590كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية78278.2ديكيعقوباحساناسراء12024591كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية77577.5مسعدسليمانوھبياالء12024596كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية67767.7بركاتعارفعنانالھام12024597كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية84684.6نمرعبد الحميدموسىامل12024599كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية91291.2صالحعارفناجحايات12024601كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية90990.9عبد ربهعبد الرحيمنعيماياال12024602كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية51151.1جود هللاعبد المعطيھاللاياله12024603كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية84384.3ابو زھرهاحساناسامهايه12024605كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية68968.9صراويِ محمدساميايه12024606كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية73673.6شعبلوعبد الفتاحھاشمايه12024607كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية66866.8ابو زنطسعدينضالتمام12024609كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس



العلوم االنسانية74774.7جاد هللاحمدجمالجالء12024610كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية68668.6مرعيعبد الحافظخيريجمانه12024611كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية56956.9ھواشعبد الرؤوفخالدجميله12024612كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية53553.5ابو السعودمسعودمحمودجھان12024613كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية76276.2خليلمحمدنھادجيھان12024614كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية74074طيباويراغبنعيمحسنيه12024615كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية77477.4موقديحسنيبسامحنان12024616كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية73173.1اصالنمحمدمازنداليه12024619كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية63563.5شكعهراجحبشاردانا12024620كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية86586.5صماديعبد الحميدحمزهدانا12024621كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية58058ھنديفارسمحمددانه12024622كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية64464.4بحشحسننشأتدعاء12024624كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية64764.7ابو سمرهعباسوضاحدعاء12024625كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية84784.7دويكاتمحمد سعيديحيىديانا12024626كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية71871.8ابو عيشهمحموداحمددينا12024627كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية63063ابو ليلىمحمدبسامربى12024630كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية80880.8ابو عيشهحسنصالحرجاء12024631كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية72272.2ابو السعودجميلمرعيرنا12024632كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية76276.2حميدانمحمدجميلرنده12024634كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية58958.9غزالصبحيمحمد عزامروان12024635كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية56356.3ابو شرخعزميفارسروان12024636كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية82282.2جمعهواصفماھرروان12024638كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية59759.7شيخ ياسينعبد القادرمھديروان12024639كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية79979.9ابو عيشهمحمودوائلروان12024640كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية82882.8عقادعادلجمالروال12024642كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية80880.8حموضهعادلصالح الدينروند12024644كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية74074ابو زنطحافظسرحانساره12024645كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية55255.2غولاحمدعمادسجود12024646كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية76576.5شعبلومحمدناصرسجود12024647كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية65365.3عنبتاويخليلقدريسجى12024648كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية73573.5عسافيوسفمالكسحاب12024649كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس



العلوم االنسانية64464.4حميدانياسرعادلسالم12024650كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية67967.9جردانهبشيرجمالسلمى12024652كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية60460.4عجعجمحمد غالبيوسفسميحه12024653كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية58358.3نابلسيمحمد مروانمحمد ماھرسندس12024654كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية68068حنبليعبد القادرمعينسندس12024655كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية52052ابو زھرهاحسانموسىسھا12024656كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية65165.1يعيشمحمدمحمودسوسن12024657كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية74774.7بنامحمدجھادشاھد12024659كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية72772.7الدايهغالبعمادشروق12024660كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية89389.3اتيرهمحمد نزيهامجدشھد12024661كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية51551.5عسقالنعبد الفتاحتوفيقشھد12024662كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية94894.8صبيحيوسفعاطفشھد12024663كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية53853.8خنفهمحمودعرفاتصفاء12024664كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية89489.4عليحافظجاللعائشه12024665كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية94094محسنعبد اللطيفسميرعرين12024667كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية79179.1دبعيمحمودعبد الرحيمعزه12024668كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية65665.6شعبلوعبد الفتاحمازنعطاء12024669كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية66366.3حموضهنصوحاحمدعال12024670كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية70970.9عسودابراھيمعبد الفتاحغدير12024672كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية59859.8حسيبامطيعجمالفتحيه12024673كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية94094عطيانيداودعبد الناصرفداء12024674كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية82982.9شقوسليمعالمفرح12024675كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية83483.4بوزعبد الفتاحباللقمر12024677كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية77577.5اسعدفريدرياضكرمل12024678كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية84684.6دروزهمازناخالصالرا12024680كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية66766.7يعيشحلميامجدالرا12024681كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية90990.9بسطمحمدفتحيالنا12024682كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية67467.4حبشداودنائللبنى12024683كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية69869.8اسطهعبد القادرزكيلميس12024684كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية69969.9محمودابراھيمعبد الجبارليال12024685كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية67567.5بني عودهاحمدغازيلينا12024686كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس



العلوم االنسانية84984.9حج محمدفايزھانيلينا12024687كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية69869.8بزرهاحمدمحمد شفيقماسه12024688كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية91591.5عيادمحمدنضالماسه12024689كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية63963.9قاطونيخالدمحمدمانيا12024690كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية85485.4كخنمحمدعبد الحكيممجد12024692كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية79879.8مصريمحمد نبيلمھندمجد12024693كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية73373.3ابو زنطعليعبد الرحيممرح12024696كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية89989.9شقونايفحلميمزن12024698كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية63263.2شكوكانيرجبزيادمي12024699كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية53553.5غبنعبدهللاذھنميس12024701كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية65165.1لفداويزكيعز الديننادين12024702كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية73273.2ابو زھرهمحمد عليعالمناي12024703كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية73173.1ابو عيشهشريفباسلنرمين12024704كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية81381.3حميداتياسرحسننسرين12024706كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية53153.1عليفتح هللاجھادنعيمه12024707كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية64764.7ابو عيشهشحادهمحمدنھال12024708كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية55955.9ابو عيشهعوضماھرنھيل12024709كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية91091معروفمحمدمحمد صديقنور12024710كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية87087الطيباويراغبعبد الرحمننور12024711كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية54854.8ابو بكرعبد الرازقلؤينور12024712كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية82982.9ابو خرمهمحمدمصطفىنور12024713كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية76776.7بسطاميفتحيماھرنورا12024715كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية58558.5حجيراحمدرونينيفين12024716كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية78878.8شرفطاھرنضالھاله12024717كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية77377.3ابو عيشهمحمدزيادھبه12024718كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية74074ابو غضيبابراھيمسھيلھبه12024719كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية70077.8كوعالياسجميلھديل12024720كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية76276.2ابو السعودخضرعمرھنادي12024721كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية85385.3شخشيرنعيمحسامھيا12024724كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية82691.8دوانينمرفؤادوديعه12024726كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية64064عبد الحقمحمدتحسينوالء12024730كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس



العلوم االنسانية64964.9اصبيحعبد اللطيفزيادوالء12024731كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية53253.2الشريففائقحكمتيارا12024732كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية53353.3شنتيرزھديمحمد عاھدياسمين12024733كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية59659.6ابو زنطحمديعمادياسمين12024734كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية71271.2خالدفوزياحمديسرى12024736كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية57557.5مبروكهاديبجھادايات12024738الشيخ محمد تفاحة الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية56056ابوعبيهمرشدعبد الفتاحايه12024739الشيخ محمد تفاحة الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية75275.2سويسهبكرعدنانايه12024740الشيخ محمد تفاحة الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية94694.6دبيكقاسماسدبراءه12024741الشيخ محمد تفاحة الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية70870.8خوالداحمدبشاربراءه12024742الشيخ محمد تفاحة الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية54954.9مريشنبيهرضاتسنيم12024744الشيخ محمد تفاحة الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية52252.2عبد الرحمنعبد الرحمنناصردينا12024746الشيخ محمد تفاحة الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية71971.9حميدانعيسىفوازرانيه12024748الشيخ محمد تفاحة الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية81981.9حج يوسفيوسفخالدريما12024754الشيخ محمد تفاحة الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية63263.2مسيميمحمديوسفزينب12024756الشيخ محمد تفاحة الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية52352.3صراويحسنحكمتساره12024757الشيخ محمد تفاحة الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية57157.1زبنعفيفمحمد خيرسلسبيل12024758الشيخ محمد تفاحة الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية68668.6طبيلهاحمدمحمد بديعسلوى12024759الشيخ محمد تفاحة الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية57757.7سارهحسنحسينسلوى12024760الشيخ محمد تفاحة الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية56856.8عبد ربهعبد الرحيمسميرشذى12024762الشيخ محمد تفاحة الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية83383.3قاطونييوسفمصطفىشيماء12024763الشيخ محمد تفاحة الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية54654.6قاطونيمحمدعبد الرحيمعبله12024764الشيخ محمد تفاحة الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية74874.8سالممحمدخيرغدير12024765الشيخ محمد تفاحة الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية55155.1خليليحسنمحمد عيد كوثر12024768الشيخ محمد تفاحة الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية54254.2عنبوسيديابسميرمرح12024769الشيخ محمد تفاحة الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية88288.2خروشهخميسخالدملك12024770الشيخ محمد تفاحة الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية50450.4صالحيمحمودعونيميس12024773الشيخ محمد تفاحة الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية82082نابلسيمحمد مروان محمد سامحھديل12024775الشيخ محمد تفاحة الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية76576.5حسونهابراھيمحسنيھديل12024776الشيخ محمد تفاحة الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية55155.1قاطونيخالدمحمودياسمين12024777الشيخ محمد تفاحة الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية85185.1اخرسعبد المجيدشكرياثار12024778جمال المصري الثانوية للبناتنابلس



العلوم االنسانية53653.6ابو صالحةعبد الكريمربحياسراء12024779جمال المصري الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية87887.8لداويفتحيمعيناسماء12024782جمال المصري الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية54254.2ابو صالحةعبد الكريمرباحاية12024784جمال المصري الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية95695.6دبيكاحمدسليماية12024785جمال المصري الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية59259.2مھتديعليمحمداية12024786جمال المصري الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية79379.3التمامفتح هللاحسانبدرية12024787جمال المصري الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية71871.8طبيلةممدوحمحمدبسيمة12024788جمال المصري الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية54854.8شرفوجيهمحمد أسعدبيان12024789جمال المصري الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية55455.4فولةصبريسميرجيھان12024790جمال المصري الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية78978.9لبادةسليمانمحمددعاء12024792جمال المصري الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية82182.1سعادةحسنعماددياال12024794جمال المصري الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية52752.7عاشوريحيىزكريارزان12024796جمال المصري الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية62262.2دبيكسليمسامررزان12024797جمال المصري الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية58158.1بريكعبد الكريممحمد حكمرشا12024798جمال المصري الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية78378.3شريفمحمدعبد الفتاحروان12024801جمال المصري الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية74174.1مسعودشاكرسميرسماح12024803جمال المصري الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية55555.5رفاعيواصف فوازشروق12024805جمال المصري الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية73873.8صبيحفايزعبد العزيزشرين12024807جمال المصري الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية82682.6مصريمحمد نبيلعزميصابرين12024808جمال المصري الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية71771.7صوفانعبد الرحمناحمدعبير12024810جمال المصري الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية61361.3عفونةوجيهنعيمغزل12024813جمال المصري الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية71471.4دويكاتفوازسعدفاطمة12024815جمال المصري الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية86086ناصرصالحعبد الناصرفاطمة12024816جمال المصري الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية82482.4دلععبد الرحمنمحمودفداء12024817جمال المصري الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية92792.7حجاويسليمانبساملما12024818جمال المصري الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية73973.9ارشيداحسانمھندليزة12024819جمال المصري الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية64764.7صالحسعيداحمدلينا12024820جمال المصري الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية62162.1سايحجودتجمالماسة12024821جمال المصري الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية64764.7شقويوسفمروانمنى12024822جمال المصري الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية64464.4فخر الدينخليلايمننادين12024823جمال المصري الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية76176.1بركاتمحمدباسمھبة12024825جمال المصري الثانوية للبناتنابلس



العلوم االنسانية55055سلھبراشدصالحھبة12024826جمال المصري الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية78078عورتانيعبد هللاعبد اللطيفھبة12024827جمال المصري الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية54954.9شقوصدقيمحمدھنا12024828جمال المصري الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية69969.9عودةصبحياحمدھيا12024829جمال المصري الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية71171.1قرعاويابراھيممحمودوئام12024830جمال المصري الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية57357.3حماميفوزيمحمد انورياسمين12024833جمال المصري الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية78878.8جوھرينور الدينمكارمياسمين12024835جمال المصري الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية90690.6شاعرمحمدجمال الديناسراء12024836سبسطيه الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية62462.4بركاتمحمدعادلاسيل12024837سبسطيه الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية79179.1ابو غزالسليماناحمداالء12024838سبسطيه الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية81381.3محمودفايزطلعتباسمة12024842سبسطيه الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية68068ابو غزالسليمانمعينتفاؤل12024844سبسطيه الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية64364.3سعوديياسينبسيمديما12024846سبسطيه الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية56656.6غزالعبد هللاباسمربى12024847سبسطيه الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية67367.3الحواريعبد العزيزجوادرزان12024848سبسطيه الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية74374.3بركاتحسنساميرماء12024849سبسطيه الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية61861.8كيوانعبد هللاكاملريم12024850سبسطيه الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية58058حمدعبد هللاوجيهساندي12024851سبسطيه الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية78878.8كيوانعبد الرحمنكيوانصفاء12024855سبسطيه الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية58458.4فقيمحمدماجدصفاء12024856سبسطيه الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية52352.3عازمعزميمجاھدعبير12024859سبسطيه الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية59759.7حاجاحمدانورفاطمه12024861سبسطيه الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية73773.7عوايصفايزجھادلما12024863سبسطيه الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية59159.1غزالاحمدمحمدمالك12024865سبسطيه الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية66966.9غزالموسىسميرمنار12024866سبسطيه الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية55255.2كيوانخلفسامرنوال12024867سبسطيه الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية82982.9غزالعادلمحمودھيا12024868سبسطيه الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية81281.2عازمابراھيمعصاموعد12024869سبسطيه الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية55055خليلاحمدياسراصاله12024870بيت ايبا الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية78078اسماعيلحامدمحموداميمه12024871بيت ايبا الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية69569.5ثلثمحمدباللبراءه12024872بيت ايبا الثانوية للبناتنابلس



العلوم االنسانية78478.4اشتيويخليلمحمددليا12024873بيت ايبا الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية85485.4سماعنهعبد هللاعماد الدينديما12024875بيت ايبا الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية56256.2اشتيويعبد القادرنعيمرناد12024876بيت ايبا الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية78978.9طهمحمودعبد الناصررنده12024877بيت ايبا الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية81181.1قيسيهخليلحسنروان12024878بيت ايبا الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية61561.5شريفاحمدابراھيمسرين12024880بيت ايبا الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية62362.3اشتيويتوفيقنصرسندس12024881بيت ايبا الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية78378.3اسماعيلعبد هللازاھرشروق12024882بيت ايبا الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية51951.9اسماعيلمحمدبشيرالنا12024883بيت ايبا الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية61061كخنسالمناصرالنا12024884بيت ايبا الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية61161.1شتيويمصطفىعبدهللانداء12024885بيت ايبا الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية65865.8حمداناحمدفؤادنورا12024886بيت ايبا الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية92992.9اسماعيلشكريھشامھبه12024887بيت ايبا الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية86786.7اسماعيلعارفباسموئام12024888بيت ايبا الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية76676.6سليمانعبد الرحمنابراھيمياسمين12024889بيت ايبا الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية64664.6فقھاعبدالرحمنياسراستبرق12024890دير شرف الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية72172.1خضرعبد الجباراحمدانوار12024891دير شرف الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية58458.4عطاريعبد الفتاحنضالجوليا12024892دير شرف الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية68068عنترينعيممسعوددانا12024893دير شرف الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية93893.8حارةسليمكمالرشا12024894دير شرف الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية67267.2عنتريحسينرفيقرنين12024895دير شرف الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية82382.3فقھاعبدالحافظمحمدساميه12024897دير شرف الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية79879.8عنتريعبدالكريمخالدسجا12024898دير شرف الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية59059فقھاديابعقابسھير12024899دير شرف الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية62162.1ابوشاميهمحمودبشيرشيماء12024901دير شرف الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية76076فقھاذيابعمرضحى12024902دير شرف الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية91791.7ناصرادريسمعتصممرام12024904دير شرف الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية75175.1عنترينصرياسرمالك12024905دير شرف الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية52652.6موسىمصطفىمحمودمي12024906دير شرف الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية91491.4دياباحمدخالدناريمان12024908دير شرف الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية62362.3زعنونتوفيقكايدنورا12024909دير شرف الثانوية للبناتنابلس



العلوم االنسانية81081ناصرصبحيمفيدنوره12024910دير شرف الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية72372.3عنتريياسيننظامياسمين12024912دير شرف الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية80680.6دار سعيدحسنجوادامال12024914الناقورة الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية64964.9محسنمحمدھشامبراء12024915الناقورة الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية88888.8ابو طربوشمحمدعبد الرحيمدينا12024916الناقورة الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية61361.3ابو نزالطاھرمحمدرھام12024917الناقورة الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية56256.2عيسىابراھيمخالدرھان12024918الناقورة الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية80280.2سعدجميلماجدسبأ12024919الناقورة الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية91091وتودمتعبماھرفھمية12024920الناقورة الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية69169.1جعفراسماعيلرايقلمياء12024921الناقورة الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية80180.1ابو عيدةابراھيماحمدنور12024922الناقورة الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية86186.1حشيشفائقراسمورد12024923الناقورة الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية56356.3حسون توفيقناجحاسماء12024925بيت امرين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية53353.3فقيهأحمدتوفيقاسيل12024926بيت امرين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية66566.5حسونمحمدجميلاعتماد12024927بيت امرين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية64464.4عبديمحمودعماداالء12024928بيت امرين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية84684.6عبديمحمدحسنامل12024929بيت امرين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية60460.4حسونمحمودأشرفاية12024930بيت امرين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية59859.8الفقيهحسنحسامايمان12024931بيت امرين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية58458.4حسونغازيوائلتمام12024932بيت امرين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية75975.9 حسونأحمدجميلجمانه12024933بيت امرين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية56956.9سمارهعبد القادرجھادجمانه12024934بيت امرين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية85485.4حسون صادقباسمدارين12024936بيت امرين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية72072فقھيفارسزاھردينا12024937بيت امرين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية92092سمارهعبد الھادييحيىرامه12024938بيت امرين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية60260.2حسونعليزاھيرنا12024940بيت امرين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية81781.7 حسون صالحمحمد أمين روان12024942بيت امرين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية87487.4فقيهيوسفرأفتسجى12024943بيت امرين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية82582.5حسونعليمروانسھام12024946بيت امرين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية72172.1حسوناحمدمحمودضحى12024947بيت امرين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية54754.7عبد الغنيمحمدخلفعبير12024948بيت امرين الثانوية للبناتنابلس



العلوم االنسانية80380.3فقيهمحمودعليفداء12024949بيت امرين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية94494.4حسونغازييحيىكيان12024950بيت امرين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية76576.5حج مصطفىعليكاملميساء12024953بيت امرين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية80280.2الحاج سليمانسالمتوفيقنورا12024956بيت امرين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية90690.6احسونسعيدنافذياسمين12024958بيت امرين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية66966.9حامداسعدحامدالھام12024961بيت دجن الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية54654.6عبيسيعبد هللاعادلتغريد12024962بيت دجن الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية75375.3سعادهحسنسعادهتقوه12024963بيت دجن الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية77577.5عبيسيصادقفھميحال12024964بيت دجن الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية73973.9حلوانعامركفاححياة12024965بيت دجن الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية61461.4حنايشهحافظفايقرغد12024968بيت دجن الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية83283.2حج محمدعبد الرحيمتيسيررنا12024969بيت دجن الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية80280.2حنايشهاحمدوائلرھام12024970بيت دجن الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية64164.1حنينيحسنعبد الرحمنروان12024971بيت دجن الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية69769.7عبيسيعبد القادرمنجدسحر12024972بيت دجن الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية72072حنينيسالمحسانشيماء12024973بيت دجن الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية71071حنايشهعوادعبد الرحيمصديقة12024974بيت دجن الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية72972.9حامدمفلحصالحعبير12024975بيت دجن الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية89189.1ابو حنيشعفانهحمادهليلى12024977بيت دجن الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية65765.7حامديوسفماھرمرام12024978بيت دجن الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية66366.3حنينياسعدواصفمنتھى12024980بيت دجن الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية53653.6عبد الجليلربحيعمادنور12024981بيت دجن الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية52252.2ابو جيشمصطفىنادروئام12024982بيت دجن الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية73273.2حج محمدصالحشاكروطن12024983بيت دجن الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية64764.7ظاھرعليسعوداماني12024985ياصيد الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية77677.6جراداتعبد العزيزحسامحمدة12024988ياصيد الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية64664.6يحيىصالحابراھيمخيالء12024989ياصيد الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية54554.5عبدهللاعبدهللانشأتدالل12024990ياصيد الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية72572.5مشاقيديابعبد الفتاحسوسن12024996ياصيد الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية57457.4ظاھررشيدمعتصمغدير12024998ياصيد الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية55555.5مشاقيرھجتعمادفيحاء12024999ياصيد الثانوية للبناتنابلس



العلوم االنسانية82082ظاھرعبد الكريمسليمانلينا12025000ياصيد الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية78078ظاھرملحممرزوقلينا12025001ياصيد الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية72272.2ظاھرعبد الكريمسليممجدولين12025002ياصيد الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية82982.9اقرعصدقيعليمرام12025003ياصيد الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية72972.9ظاھرعبد الكريمسليمنسرين12025004ياصيد الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية55655.6ظاھركاملعبد هللاھبه12025005ياصيد الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية64864.8ظاھرحافظظاھرھديل12025006ياصيد الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية53053ظاھرنايفاحمدھنادي12025008ياصيد الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية87187.1اسماعيلانيساسماعيلاسراء12025010دير الحطب الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية61061عودهحامدداوداسماء12025011دير الحطب الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية62562.5عمرحسنيماجدامال12025012دير الحطب الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية65265.2حسينعايدنازكامتنان12025013دير الحطب الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية67667.6عمرحسنمحمدامجاد12025014دير الحطب الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية82682.6حسينقاسمفايقايات12025015دير الحطب الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية66666.6عودهعبد الحفيظمنجدايناس12025016دير الحطب الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية72372.3عمرغالبجھادجيانه12025018دير الحطب الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية72672.6عودهسليمانتقي الديندانا12025019دير الحطب الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية69569.5عمرانمصطفىجواددعاء12025020دير الحطب الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية54554.5حسينعبد الغنيمحمودربا12025021دير الحطب الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية71171.1عبد الجباروحيديحيىساجدة12025022دير الحطب الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية94594.5يوسف عمرانمنصورحابسسالي12025023دير الحطب الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية56556.5حسينصالحفالحسندس12025024دير الحطب الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية72472.4عودهعليحسينسھاد12025025دير الحطب الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية63663.6عمرقاسمغسانسيرين12025026دير الحطب الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية77977.9عامرعبد الباقيجمالشروق12025027دير الحطب الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية59759.7زاملمصطفىشعبانشعار12025028دير الحطب الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية55755.7عودهتوفيقعزامقمر12025030دير الحطب الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية64064زاملغازيسھيلمريم12025032دير الحطب الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية86186.1حسينصالحعوضمنار12025033دير الحطب الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية59859.8الخضرمحمودعمرميساء12025034دير الحطب الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية60260.2عمرانعادلعبد الرحمنھالة12025035دير الحطب الثانوية للبناتنابلس



العلوم االنسانية75075حماداحمدمحمودھبه12025036دير الحطب الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية57457.4اسماعيلمرعيمؤيدھديل12025037دير الحطب الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية70670.6ابو شنب عبد هللا ابراھيم اسالم 12025038عزموط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية85585.5عط محمد زكريا اسالم 12025039عزموط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية87187.1عالوني فليح نشأتبثينة 12025042عزموط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية71871.8صوالحة فھد ابراھيم جھان 12025044عزموط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية88188.1عالونة رئيف جمال حنين 12025046عزموط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية82882.8صوالحة فازع احمد رانية 12025047عزموط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية70470.4صوالحة جاسر يعقوب زويا 12025049عزموط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية75575.5عالونة ابراھيم امجد سجى 12025051عزموط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية51851.8عالوني فالح احمد سماح 12025053عزموط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية84784.7صوالحة جميل عقل سوزان 12025054عزموط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية63563.5صوالحة حماد عبد هللا شادية 12025055عزموط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية73873.8شحادة عالونة احمد فتحي صفاء 12025056عزموط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية71471.4ابراھيم راضي فضل صفاء 12025057عزموط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية75675.6عالونة عبد الرؤوف محمد غدير 12025059عزموط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية78878.8صوالحة مبارك برھان منال 12025061عزموط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية85685.6عالونة شريف ابراھيم منتھى 12025062عزموط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية56856.8عط عبد الرحمن خضير ھبة 12025064عزموط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية60860.8ثوابتة صبيح رايق ھيا 12025065عزموط الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية72872.8عيسىفايزمصطفىاخالص12025068بنات سالم الثانويةنابلس
العلوم االنسانية59159.1خزنهمحمدفايزاريج12025069بنات سالم الثانويةنابلس
العلوم االنسانية72572.5اشتيهحامدشاھرازھار12025070بنات سالم الثانويةنابلس
العلوم االنسانية60860.8شتيهفريدباجساسماء12025072بنات سالم الثانويةنابلس
العلوم االنسانية54654.6اشتيهمحمودفيصلانصار12025075بنات سالم الثانويةنابلس
العلوم االنسانية69669.6عيسىحفظيمحمدبراء12025080بنات سالم الثانويةنابلس
العلوم االنسانية78778.7نصرفايقمأمونبرين12025082بنات سالم الثانويةنابلس
العلوم االنسانية69969.9اشتيهخضيرقاسمحال12025086بنات سالم الثانويةنابلس
العلوم االنسانية55355.3عيسىمحمودحمدانداليا12025087بنات سالم الثانويةنابلس
العلوم االنسانية86686.6حمدانحامدذيابرابعه12025090بنات سالم الثانويةنابلس
العلوم االنسانية83683.6جبورحسينزھيررزان12025091بنات سالم الثانويةنابلس



العلوم االنسانية87587.5جبارةحسينسالمرزان12025092بنات سالم الثانويةنابلس
العلوم االنسانية78678.6عيسىفايزفوازرواء12025094بنات سالم الثانويةنابلس
العلوم االنسانية79979.9عيسىفايزابراھيمزھراء12025096بنات سالم الثانويةنابلس
العلوم االنسانية78578.5شتيهعطاعبدالجليلسجى12025097بنات سالم الثانويةنابلس
العلوم االنسانية74774.7اشتيهسليمانحسامسراء12025098بنات سالم الثانويةنابلس
العلوم االنسانية54354.3عيسىناجيزھيرسلسبيل12025099بنات سالم الثانويةنابلس
العلوم االنسانية79079شتيةفايزربحيسوسن12025100بنات سالم الثانويةنابلس
العلوم االنسانية50750.7عيسىناجيكمالشيماء12025101بنات سالم الثانويةنابلس
العلوم االنسانية65565.5شتيةمحمودزيدصابرين12025103بنات سالم الثانويةنابلس
العلوم االنسانية72272.2شتيةسليمانصالحصبا12025104بنات سالم الثانويةنابلس
العلوم االنسانية53453.4عيسىعبد هللاعيدغادة12025105بنات سالم الثانويةنابلس
العلوم االنسانية70170.1اشتيهوجيهنعيمكفايه12025107بنات سالم الثانويةنابلس
العلوم االنسانية81081شتيةعادلمحمدليالي12025108بنات سالم الثانويةنابلس
العلوم االنسانية86186.1حمدانعوضعبد الكريمھنادي12025114بنات سالم الثانويةنابلس
العلوم االنسانية62362.3عيسىصادقعنانھنادي12025115بنات سالم الثانويةنابلس
العلوم االنسانية77277.2عيسىمحمداحمدھيا12025116بنات سالم الثانويةنابلس
العلوم االنسانية60360.3عيسىاسعدھاشموفاء12025118بنات سالم الثانويةنابلس
العلوم االنسانية68268.2اشتيهمحمدعدنانوالء12025119بنات سالم الثانويةنابلس
العلوم االنسانية75275.2رواجبةعبدراكزامل12025121ؤسسةمحمد بن راشدآل مكتوم الثانويةللبنانابلس
العلوم االنسانية77377.3حشايكةعارفعبد هللامل12025123ؤسسةمحمد بن راشدآل مكتوم الثانويةللبنانابلس
العلوم االنسانية72572.5رواجبةجميلجھادايمان12025124ؤسسةمحمد بن راشدآل مكتوم الثانويةللبنانابلس
العلوم االنسانية54854.8دويكاتقاسممفلحتمارة12025125ؤسسةمحمد بن راشدآل مكتوم الثانويةللبنانابلس
العلوم االنسانية66766.7رواجبةأحمدرضاحنان12025126ؤسسةمحمد بن راشدآل مكتوم الثانويةللبنانابلس
العلوم االنسانية63363.3أفغانيمحمد صالحجميلدانيا12025127ؤسسةمحمد بن راشدآل مكتوم الثانويةللبنانابلس
العلوم االنسانية71571.5دويكاتتوفيقسميحردينة12025128ؤسسةمحمد بن راشدآل مكتوم الثانويةللبنانابلس
العلوم االنسانية84784.7دويكاتتوفيقربحيسجى12025130ؤسسةمحمد بن راشدآل مكتوم الثانويةللبنانابلس
العلوم االنسانية50750.7دار شريمابراھيمحسنيسماح12025131ؤسسةمحمد بن راشدآل مكتوم الثانويةللبنانابلس
العلوم االنسانية57757.7دويكاتعادلسمحاتشروق12025133ؤسسةمحمد بن راشدآل مكتوم الثانويةللبنانابلس
العلوم االنسانية67367.3دويكاتمحمدأحمدعزية12025134ؤسسةمحمد بن راشدآل مكتوم الثانويةللبنانابلس
العلوم االنسانية74474.4رواجبةعليحمدانفداء12025136ؤسسةمحمد بن راشدآل مكتوم الثانويةللبنانابلس
العلوم االنسانية59759.7اسمرنعيمعدنانكفاح12025137ؤسسةمحمد بن راشدآل مكتوم الثانويةللبنانابلس



العلوم االنسانية94994.9ابو عيشةغنوممحمودلبنى12025138ؤسسةمحمد بن راشدآل مكتوم الثانويةللبنانابلس
العلوم االنسانية86186.1طريقابراھيماكرممنال12025141ؤسسةمحمد بن راشدآل مكتوم الثانويةللبنانابلس
العلوم االنسانية74674.6شريمقاسممعزوزمنال12025142ؤسسةمحمد بن راشدآل مكتوم الثانويةللبنانابلس
العلوم االنسانية74474.4حلبيظاھررياضميسم12025143ؤسسةمحمد بن راشدآل مكتوم الثانويةللبنانابلس
العلوم االنسانية93093دويكاتسبتيھالة12025145ؤسسةمحمد بن راشدآل مكتوم الثانويةللبنانابلس
العلوم االنسانية57657.6دويكاتكاملعبد الجليلھناء12025146ؤسسةمحمد بن راشدآل مكتوم الثانويةللبنانابلس
العلوم االنسانية67867.8دويكاتسليمسبتيورود12025147ؤسسةمحمد بن راشدآل مكتوم الثانويةللبنانابلس
العلوم االنسانية85685.6مرعيحسنفاروقوفاء12025148ؤسسةمحمد بن راشدآل مكتوم الثانويةللبنانابلس
العلوم االنسانية98298.2دويكاتمحمدجبرياسمين12025149ؤسسةمحمد بن راشدآل مكتوم الثانويةللبنانابلس
العلوم االنسانية61861.8صالحاتحسنھانيبيسان12025151واد الباذان الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية63563.5فارسمحموداحمددينا12025156واد الباذان الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية89089براھمهمحمدزيدرماء12025157واد الباذان الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية80480.4جناجرهاحمدبركاتسماح12025159واد الباذان الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية65065ابوسلمىاحمدنضالشروق12025160واد الباذان الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية57457.4جناجرهخليلاحمدعبير12025161واد الباذان الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية71271.2دبابسهفھمينعمانعرين12025162واد الباذان الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية54054براھمهعبدهللافرحانعنان12025163واد الباذان الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية69269.2صالحاتيوسفخليللبنى12025165واد الباذان الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية60860.8صالحاتمصطفىتيسيرمنار12025167واد الباذان الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية55055فارسفازععبدالسالمھال12025170واد الباذان الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية58158.1عبدالرحمنذيبعبدالرحمنيسرى12025172واد الباذان الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية70070فرعونيةحمدانخيرياالء12025173برقة الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية74374.3ابو عمرعارفمحمداماني12025174برقة الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية54554.5سيفمحمديحيىايمان12025179برقة الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية65265.2محمودمحمودموسىحنين12025182برقة الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية64164.1ابو عمرمحمدزاھرختام12025183برقة الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية76476.4حجهعبد هللابسامرابعة12025184برقة الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية64164.1دغلسعبد هللاياسرربا12025185برقة الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية61361.3سيفرجاعبد الرحمنريم12025187برقة الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية66966.9دغلسنجيبعبد المجيدسحر12025190برقة الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية79579.5ابو عمرعارفيحيىسوزان12025192برقة الثانوية للبناتنابلس



العلوم االنسانية67267.2فرعونيهحسنينزارليالي12025196برقة الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية56756.7حجيعمرمھندلينا12025197برقة الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية53853.8دغلسعبد الكريمجھادمي12025200برقة الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية57257.2دغلسعبد القادرزيادورود12025203برقة الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية69869.8عصيدهمصطفىعبد الناصراروى12025204بنات تل الثانويةنابلس
العلوم االنسانية78978.9ابو عصيدهمحمودمحمداسراء12025205بنات تل الثانويةنابلس
العلوم االنسانية84584.5زيدانصالحعثماناالء12025206بنات تل الثانويةنابلس
العلوم االنسانية73673.6شتيةاحمدحامدانوار12025207بنات تل الثانويةنابلس
العلوم االنسانية69769.7شتيةقاسميوسفانوار12025208بنات تل الثانويةنابلس
العلوم االنسانية94394.3عودةمحمودعمرايمان12025209بنات تل الثانويةنابلس
العلوم االنسانية75275.2شتيةمحمد سميريعقوببيسان12025212بنات تل الثانويةنابلس
العلوم االنسانية61961.9رمضانحامدعيسىتغريد12025214بنات تل الثانويةنابلس
العلوم االنسانية80280.2ھنديمثقالعمرجميلة12025215بنات تل الثانويةنابلس
العلوم االنسانية63663.6ابو عصيدهمحمدتحسيندعاء12025218بنات تل الثانويةنابلس
العلوم االنسانية57557.5عصيدهمحمودعمررسمية12025222بنات تل الثانويةنابلس
العلوم االنسانية78178.1سلواديعبد هللاخالدرشا12025223بنات تل الثانويةنابلس
العلوم االنسانية94894.8رمضانعبد الفتاحماجدرنين12025224بنات تل الثانويةنابلس
العلوم االنسانية74574.5رمضانعليعبد الفتاحروان12025226بنات تل الثانويةنابلس
العلوم االنسانية67467.4شتيةعارفزھديسماح12025227بنات تل الثانويةنابلس
العلوم االنسانية78878.8ابو عصيدهعطيةمصطفىشراز12025228بنات تل الثانويةنابلس
العلوم االنسانية76576.5رمضانعليحسنشروق12025229بنات تل الثانويةنابلس
العلوم االنسانية90690.6صيفيعليفارسشروق12025230بنات تل الثانويةنابلس
العلوم االنسانية74474.4شتيةبكرھشامشھداء12025231بنات تل الثانويةنابلس
العلوم االنسانية70770.7ذيابعليبسامعزيزة12025233بنات تل الثانويةنابلس
العلوم االنسانية73073شتيةعبد الرحمنناصرعھد12025234بنات تل الثانويةنابلس
العلوم االنسانية71471.4الھندييعقوبواثقفرح12025235بنات تل الثانويةنابلس
العلوم االنسانية71971.9ھنديحسيننايفمريم12025236بنات تل الثانويةنابلس
العلوم االنسانية76176.1عصيدهعطيةحسينوعد12025244بنات تل الثانويةنابلس
العلوم االنسانية62362.3نوفلموسىبرھانوفاء12025245بنات تل الثانويةنابلس
العلوم االنسانية53653.6حمدمصطفىمروانوالء12025247بنات تل الثانويةنابلس
العلوم االنسانية71071حننيفوزاناياداديان12025249بيت فوريك الثانوية للبناتنابلس



العلوم االنسانية65465.4حننيراغبراغداسراء12025251بيت فوريك الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية64764.7حننيعادلفھداسراء12025252بيت فوريك الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية59959.9حننيمحمدانوراسيل12025253بيت فوريك الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية80280.2عرابيمحمودادوارداليانا12025256بيت فوريك الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية91991.9مليطاتفايقعدليالين12025257بيت فوريك الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية60760.7نصاصرهموسىحسنامال12025258بيت فوريك الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية62962.9حج محمدحامدحمدياماني12025259بيت فوريك الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية54854.8حننيعبد صبرياماني12025260بيت فوريك الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية88988.9حج محمدصدقييوسفاماني12025261بيت فوريك الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية65965.9حننيفليحناھضامنه12025262بيت فوريك الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية80280.2مليطاتمحمدعمراميمه12025263بيت فوريك الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية60960.9حننيمصطفىوائلانوار12025266بيت فوريك الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية81881.8نصاصرهسليمانعارفايه12025269بيت فوريك الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية73773.7ابوسمرهعبدالكريموھدانايه12025270بيت فوريك الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية88588.5حمدونعبداللطيفبسامبلسم12025271بيت فوريك الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية55555.5نصاصرهعبدالرحيمياسرتسنيم12025273بيت فوريك الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية54054حننيعفيفعمادثريا12025274بيت فوريك الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية65565.5خطاطبهعايشعاھدحنان12025275بيت فوريك الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية53253.2حننيمصطفىخالدخلود12025276بيت فوريك الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية63963.9حننياحمدمحمدخمائل12025277بيت فوريك الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية83183.1خطاطبهمحمدعوضدانا12025278بيت فوريك الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية77177.1مليطاتناجيزاھيدانيا12025279بيت فوريك الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية82582.5مليطاتمحمودعدناندعاء12025280بيت فوريك الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية66866.8مليطاتاحمدمعزوزدعاء12025281بيت فوريك الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية77077حننيسليمانسميردالل12025282بيت فوريك الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية60760.7مليطاتعارفابراھيمرزان12025283بيت فوريك الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية55655.6حننينجيبمحمدروان12025285بيت فوريك الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية71571.5نصاصرهصباحمحمدروند12025286بيت فوريك الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية81381.3نصاصرهمحمدعاھدزھور12025287بيت فوريك الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية67467.4خطاطبهھاللرزقسجود12025288بيت فوريك الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية64264.2منصورسليمانمحمودسجود12025290بيت فوريك الثانوية للبناتنابلس



العلوم االنسانية75975.9حننيمعروفمحمدسجى12025291بيت فوريك الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية68268.2مليطاتعبدالكريمعمرسالم 12025292بيت فوريك الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية57557.5مليطاتصالحبرھومسماح 12025293بيت فوريك الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية73373.3حننيصالحمفلحسندس12025296بيت فوريك الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية62162.1حننيحسنيوسفسوزان12025297بيت فوريك الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية85985.9حننيصالححمديشفيقه12025298بيت فوريك الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية67767.7حننيصالحعبدهللاشفيقه12025299بيت فوريك الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية62162.1حننيمعروفعارفعال12025304بيت فوريك الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية70070نصاصرةحافظجمال فريده12025306بيت فوريك الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية83183.1نصاصرهمفضيزھديالنا12025307بيت فوريك الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية67567.5حننيجميلفؤادلميس12025308بيت فوريك الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية63063حننيمحمدحمدانليدا12025309بيت فوريك الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية85185.1نصاصرهعبدالجبارمحسنمجد12025310بيت فوريك الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية55555.5دار ابو مصلحمصطفىمحمدمجد12025311بيت فوريك الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية87787.7نصاصرهاسعدعدنانمنار12025314بيت فوريك الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية59259.2حننيحسينعاطفمنال12025315بيت فوريك الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية84984.9حننيفايزمثقالمنى12025316بيت فوريك الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية93093مليطاتعمرنسيممھا12025317بيت فوريك الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية90890.8مليطاتمصطفىمنيرمي12025318بيت فوريك الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية52152.1ابوحيطفوازمحمدناديه12025320بيت فوريك الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية65165.1حننيمحمديوسفنسرين12025322بيت فوريك الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية64764.7نصاصرهحافظمحمدھدايه12025324بيت فوريك الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية74574.5مليطاتاحمدعدليھدى12025325بيت فوريك الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية76376.3مليطاتجميلاحمدھديل12025326بيت فوريك الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية65265.2نصاصرهمفضيسليمانھديل12025327بيت فوريك الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية68068حننيعبدالرحمنايادھنادي12025328بيت فوريك الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية52452.4حننيعبدالعزيزايھابوعد12025330بيت فوريك الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية68868.8خطاطبهشحادهامينياسمين12025332بيت فوريك الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية59259.2حننياحمدعبدهللاياسمين12025334بيت فوريك الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية55655.6جرارعهقاسمحسيناسراء12025336عصيره الشمالية الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية74774.7جرارعهأحمدتيسيراسماء12025337عصيره الشمالية الثانوية للبناتنابلس



العلوم االنسانية67167.1صوالحهجودتشاھراسماء12025338عصيره الشمالية الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية74774.7ياسينأحمدكمالاالء12025339عصيره الشمالية الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية53153.1جوابرهعادلمحمداالء12025340عصيره الشمالية الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية80680.6ياسينعبد الجليلجمالاماني12025341عصيره الشمالية الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية62462.4صوالحهعبد اللطيفناصرانوار12025342عصيره الشمالية الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية70370.3شوليصالحيوسفانوار12025343عصيره الشمالية الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية53753.7جوابرهفياضحكمتايالنا12025345عصيره الشمالية الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية72272.2طبخنهعبد الرحيمانورايه12025346عصيره الشمالية الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية57257.2صوالحهعليسائدبراءه12025347عصيره الشمالية الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية70770.7بيراويمحمدتيسيربيان12025348عصيره الشمالية الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية82182.1حمادنهحسينناصرتحرير12025349عصيره الشمالية الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية51551.5ياسينعقيليياسرتسنيم12025350عصيره الشمالية الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية80680.6دغلسحسينمحمدثريا12025351عصيره الشمالية الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية68768.7حمادنهأحمدبدر الدينثناء12025352عصيره الشمالية الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية76976.9ياسينمنصورجمالحلى12025354عصيره الشمالية الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية75975.9ياسينمحمدمخلصخنساء12025356عصيره الشمالية الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية53753.7حمادنهمحمدجمالدعاء12025358عصيره الشمالية الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية78278.2سوالمهرضامنتصردعاء12025360عصيره الشمالية الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية87087صوالحهمحمدلؤيرحمه12025361عصيره الشمالية الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية72372.3شوليداودمحمدرنين12025362عصيره الشمالية الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية80380.3شولهيوسفمحمدسالم12025365عصيره الشمالية الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية84784.7سوالمهسعديحلميسماح12025366عصيره الشمالية الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية60560.5حمادنهمحمدزھيرشروق12025370عصيره الشمالية الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية68768.7صوالحهمحمد رشادفؤادشھد12025371عصيره الشمالية الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية67667.6جوابرهمحمدبسامصبا12025373عصيره الشمالية الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية82782.7ياسينمحمدكمالعال12025374عصيره الشمالية الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية72272.2ياسينعزتوديعفاتن12025376عصيره الشمالية الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية93493.4جوابرةحافظجمالفاطمه12025377عصيره الشمالية الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية61961.9جمالنشريفجمالفاطمه12025378عصيره الشمالية الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية71571.5شوليعبد هللاحسنفاطمه12025379عصيره الشمالية الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية81681.6حمادنهمحمدھانيفاطمه12025380عصيره الشمالية الثانوية للبناتنابلس



العلوم االنسانية83883.8رواجبهطاھرمحمودفيحاء12025381عصيره الشمالية الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية77977.9حمادنهحامدنبيللميس12025383عصيره الشمالية الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية79879.8شوليمحمدباھرلينا12025384عصيره الشمالية الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية59459.4حمادنهأحمدنعيملينده12025385عصيره الشمالية الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية74674.6حمادنهأحمدخالدمأب12025386عصيره الشمالية الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية71671.6شوليحسنمحمودمريم12025389عصيره الشمالية الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية66666.6صوالحهيوسفمحمدمنال12025390عصيره الشمالية الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية79679.6صوالحهمحمودعاھدمي12025391عصيره الشمالية الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية70170.1جمالنمحمدامينميس12025392عصيره الشمالية الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية76576.5اغبرعمرمحمدنارمين12025394عصيره الشمالية الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية77377.3ياسينيوسفقاسمنرمين12025395عصيره الشمالية الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية68268.2جوابرةعليمحمدنور12025398عصيره الشمالية الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية89789.7جمالنحسنيھانيھمسه12025400عصيره الشمالية الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية70070حمادنهسليمانحسامھيا12025403عصيره الشمالية الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية54554.5جرارعهعبد الرحمنحسينھيا12025404عصيره الشمالية الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية63763.7رواجبيمحمدمفيدھيا12025405عصيره الشمالية الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية57957.9حمادنهأحمدنعيمھيلدا12025406عصيره الشمالية الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية71571.5صوالحهحسينعبد السالموعد12025407عصيره الشمالية الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية75575.5ياسينصالحتيسيروفاء12025408عصيره الشمالية الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية69869.8ياسينفالحعبد هللاوالء12025410عصيره الشمالية الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية76276.2ياسينعليمحمدوالء12025411عصيره الشمالية الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية61361.3دغلسمحمدجماليقين12025412عصيره الشمالية الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية94694.6ابوحسينرشيدبسيماحالم12025413صرة الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية92092عوضعارفصبرياريج12025415صرة الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية82382.3غانممحمدعبد السالماسراء12025416صرة الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية94194.1ابوترابيمحمودعبد العزيزاسراء12025417صرة الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية62062ترابيفارسوفيقامل12025418صرة الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية66566.5صراويتوفيقنعمانبيان12025420صرة الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية61161.1غانممحمدمحمودرؤيا12025423صرة الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية51351.3عبدهللامحمدصالحرشا12025424صرة الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية58958.9ابوترابيوحيدمحمد خيريسماح12025426صرة الثانوية للبناتنابلس



العلوم االنسانية71771.7غانمتيسيرزيادسندس12025427صرة الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية81881.8عبدهللاتوفيقساميسندس12025428صرة الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية64864.8يامينيونسخليلكرم12025429صرة الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية74774.7اسماعيلمحمودمحمدنداء12025430صرة الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية55155.1ترابياسعداحمدنظمية12025431صرة الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية70270.2غانممحمودمحمدھداية12025432صرة الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية59159.1صالحاتحافظاحمداسراء12025433طلوزة الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية77477.4حسينمحمدمصطفىاصاله12025434طلوزة الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية52752.7جناجرهذيبفرجاالء12025436طلوزة الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية52952.9شراقهابراھيمجمالايناس12025437طلوزة الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية85385.3شنابليعمرجعفرايه12025438طلوزة الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية85585.5عوايصهمحمدامجدبراءه12025439طلوزة الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية86786.7دبابسهاسماعيلسليمانخوله12025440طلوزة الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية68768.7ابو شقرةعبد هللاحسامدارين12025441طلوزة الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية55455.4صالحاتحافظمحمدرنا12025442طلوزة الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية63863.8حشايكهيونسمصطفىرنا12025443طلوزة الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية67567.5ياسينمصطفىيحيىرنين12025444طلوزة الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية69369.3جناجرهمحمدعمادسجى12025445طلوزة الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية51351.3صالحاترباحطارقشيماء12025447طلوزة الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية54254.2دراوشهصالحعبد هللافداء12025448طلوزة الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية93393.3صالحاتطايعمحمدمرام12025449طلوزة الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية67467.4حشايكهغانملفىملك12025450طلوزة الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية74074حشايكهمحمدعدنانمنار12025451طلوزة الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية63063شنابلهمصطفىمحي الديننادين12025452طلوزة الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية87187.1شنابلهخليلزيادنسرين12025453طلوزة الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية75275.2صالحاترباحصالح الدينھبه12025454طلوزة الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية79079فارسواصفنبيلوئام12025455طلوزة الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية88588.5ياسينمصطفىياسينوالء12025456طلوزة الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية75675.6سمارهحامدفايزسالم12025464كفر قليل الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية51851.8منصورراغبنعيمشروق12025465كفر قليل الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية54654.6عامرعليشاھرعلياء12025467كفر قليل الثانوية للبناتنابلس



العلوم االنسانية55155.1منصورفرحجاسمھيا12025471كفر قليل الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية69569.5منصورمحمدزيادياسمين12025472كفر قليل الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية50650.6زباديمحمدوصفياسماء12025474قوصين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية73073ابو ديهداودابراھيماالء12025475قوصين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية61361.3عبد ربهمصطفىمحمودايناس12025476قوصين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية85985.9عبد ربهعبد اللطيفحاتمجميله12025477قوصين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية75175.1ابو ليلىمحمدصبحيدينا12025479قوصين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية88788.7جبرعليصبحيزينه12025480قوصين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية55455.4عبد ربهعبد الكريممحمد ھانيعزيه12025483قوصين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية83183.1يدكمحمودباللغدير12025484قوصين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية84784.7سلمانحسنرائدغدير12025485قوصين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية67467.4عبد ربهعمرمحمدمالك12025487قوصين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية56256.2سلمانعليناصرھديل12025488قوصين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية75875.8سلماناحمدرائدھيلين12025489قوصين الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية50650.6نصرمسعودمحموداالء12025491بزاريا الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية54954.9عبد هللاعبد الكريمنصفتاالء12025493بزاريا الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية54754.7سالميوسفصبحيايات12025495بزاريا الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية68368.3حمدعدنانرائدرفاء12025497بزاريا الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية56956.9خاطرتوفيقسميرسامية12025498بزاريا الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية79479.4سالمكمالنضالسحر12025499بزاريا الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية70170.1سالميوسفعمرسماح12025500بزاريا الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية81781.7سالمرزقنصفتسھير12025501بزاريا الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية71171.1حسينمحمودبرھانشيماء12025503بزاريا الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية62262.2زبنعليايمنعال12025504بزاريا الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية67567.5سالمعبد الرحمناحمدمالك12025505بزاريا الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية90190.1عودهاحمدسليمانمنى12025506بزاريا الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية87887.8عبد هللاحسنجمالميمونة12025507بزاريا الثانوية للبناتنابلس
العلوم االنسانية78578.5عدوانابراھيمجمالاسيل12025510زواتا الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية75575.5ابوعمشهعبد الرحيمشاھرامنه12025511زواتا الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية63163.1عرمصطفىفؤادامنه12025512زواتا الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية68368.3عرمصطفىخالدانسام12025513زواتا الثانوية المختلطةنابلس



العلوم االنسانية73773.7موسىصدقيوضاحبشرى12025514زواتا الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية74474.4طبعونيخالدمروانتاال12025515زواتا الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية65465.4ابوغليونشكريعماددالل12025516زواتا الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية76676.6زواتيهيوسفسميررناد12025517زواتا الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية58558.5الخطيبمحمديوسفساجده12025518زواتا الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية53753.7زواتيهابراھيمعبدهللاسالم12025519زواتا الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية67467.4معروفعبدمحمدشروق12025520زواتا الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية59259.2ابوعمشهعبد الرحيمشوقيشيماء12025521زواتا الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية57557.5جودةفؤادعبد الجبارضحى12025522زواتا الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية85985.9زواتيهيوسففيصلعرين12025523زواتا الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية87587.5عليويعبد الجليلعاطفعال12025525زواتا الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية70670.6جودهفؤادغسانفاديه12025526زواتا الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية54154.1ابوعمشهحسنيوسففاطمه12025527زواتا الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية62662.6ابوعمشهحسناحمدمرح12025528زواتا الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية54954.9جوديعبد الكريمعبد الجبارمرح12025529زواتا الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية87487.4صالحصبحيمازنمريم12025530زواتا الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية62862.8عدوانمحمدخليلمي12025531زواتا الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية62662.6صالحاتمصطفىسميرازھار12025532الفاروق الثانوية الوطنيةنابلس
العلوم االنسانية72772.7حسيباتوفيقمحمد نبيلاسراء12025537طالئع األمل الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية82482.4عرفاترشادجمالاالء12025538طالئع األمل الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية95795.7ابوزھرهعبدهشوكتاالء12025539طالئع األمل الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية96496.4دبعيمحمداحمدانوار12025540طالئع األمل الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية80480.4تمامحمدهللاسامرتقى12025541طالئع األمل الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية96496.4زلموطمحمد روحياحمد مروانديما12025542طالئع األمل الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية94494.4قدحمسعودمحمدزينه12025543طالئع األمل الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية91091عقروقعبدوحسامسوزان12025544طالئع األمل الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية89589.5فطايرسعديصبيحفرات12025545طالئع األمل الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية78778.7حبشصالحأيمنلين12025546طالئع األمل الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية92492.4شقوعفيفعبد الكريمنادره12025547طالئع األمل الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية70970.9غزالعادلجمالنعمت12025548طالئع األمل الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية88688.6يعيششكيبمحمد مھديھيا12025549طالئع األمل الثانوية المختلطةنابلس



العلوم االنسانية96396.3خلفهحمديماھرياسمين12025550طالئع األمل الثانوية المختلطةنابلس
العلوم االنسانية56656.6عطيهمحمودمعينايه12025551الروضة الثانويةنابلس
العلوم االنسانية69169.1عطاطريتوفيقمحمدابراھيم 10025701الشھيد عز الدين القسام الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية51051عطاطرهاحمدعبد الكريماحمد10025704الشھيد عز الدين القسام الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية67767.7عمورمحمدفتحياحمد10025705الشھيد عز الدين القسام الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية57557.5دملخيموسىابراھيمخليل10025710الشھيد عز الدين القسام الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية67967.9تركمانعبد الرحيمنمرخليل10025711الشھيد عز الدين القسام الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية50250.2تركمانمحمدعليزھير10025712الشھيد عز الدين القسام الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية66666.6بعجاوينوافمحمودشادي10025714الشھيد عز الدين القسام الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية60560.5بني غرةجمعةسليمانصخر10025717الشھيد عز الدين القسام الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية68368.3فياضعبد الكريمطالبضياء10025718الشھيد عز الدين القسام الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية68768.7عمارنةعارفاحمدطارق10025719الشھيد عز الدين القسام الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية82982.9عليمحمدرياضعبد الرحمن 10025721الشھيد عز الدين القسام الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية72072حمارشهاحمدمحمودعدي10025723الشھيد عز الدين القسام الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية82982.9بعجاويموسىمحمودعدي10025724الشھيد عز الدين القسام الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية69769.7ظاھرعبد الكريممحمودعماد10025725الشھيد عز الدين القسام الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية68168.1بعجاوينوافاحمدعنان10025728الشھيد عز الدين القسام الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية57757.7حمارشهمحمديوسفماھر10025730الشھيد عز الدين القسام الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية51351.3عطاطرهيوسفسليمانمحمود10025736الشھيد عز الدين القسام الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية67367.3عطاطريعبد القادرسميحمروان10025737الشھيد عز الدين القسام الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية57457.4ريحانمحمدحسيننسيم10025739الشھيد عز الدين القسام الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية60960.9حمارشةحسينباسمھادي10025740الشھيد عز الدين القسام الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية54654.6سويطاتفوزيزكرياابراھيم10025746حطين الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية61461.4سعديشاكرعبد الحليمابراھيم10025747حطين الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية74874.8ھواشمحمدابراھيم10025750حطين الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية59059عزامطهمحمدحاتماحمد10025751حطين الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية64564.5اسليطصبريعادلاسامة10025754حطين الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية81981.9اسماعيلمحمدعاصماسالم10025755حطين الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية62462.4فياضمحمدعصرياسالم10025756حطين الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية54254.2محمودبھجتمنتصراسالم10025757حطين الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية57657.6قممجينايفميسرةاسالم10025758حطين الثانوية للبنينجنين



العلوم االنسانية77377.3ابو فلفلمحمداحمدامجد10025760حطين الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية71971.9ابو دياكنجيبسليمانس10025761حطين الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية85085دمجسليمانمحمدانس10025763حطين الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية74174.1سعديشاكرمحمودتامر10025769حطين الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية51751.7ابو صالحتوفيقمحمدتوفيق10025771حطين الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية82482.4ارشيدمصطفىھيثمحسن10025775حطين الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية58858.8ابو زھوخليلابراھيمحسين10025776حطين الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية74674.6الخطيبعثمانايھابحمزه10025777حطين الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية89089ابو زينةمحمدبسامحمزه10025778حطين الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية74474.4ابو الفلفلمحمدابراھيمخالد10025779حطين الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية59759.7عزامطهعبد الكريميوسفخالد10025781حطين الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية52052حمدانحسنعالمرامي10025784حطين الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية56156.1حريريمحمدحسامزيد10025787حطين الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية58458.4ابو زھوسليمانتيسيرسليمان10025791حطين الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية56056عزموطيراضيعبد القادرسھل10025792حطين الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية56656.6سباعنهمحمداحمدصھيب10025794حطين الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية52152.1ابو مخوحيدسالمضياء10025795حطين الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية60860.8سوقيراضيسميرضياء10025796حطين الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية55755.7جراداتعبد الحميدرجاعبد الحميد10025799حطين الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية58258.2نصارعليمحمدعبد هللا10025801حطين الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية61861.8الحروبنصر هللاعبد هللاعثمان10025803حطين الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية63563.5فياضصالحاحمدعدي10025804حطين الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية63063جراداتفارسمصطفىعدي10025806حطين الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية67967.9شناويعليعدنانعلي10025807حطين الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية86586.5لایرمحمدعمرغيث10025813حطين الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية50350.3شلبيصادقزيادمجدي10025819حطين الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية78578.5خطيبصالحاحمدمحمد10025820حطين الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية52552.5حروبمحمداحمدمحمد10025821حطين الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية84484.4عزوقهرضاامينمحمد10025822حطين الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية56356.3ستيتيمحمدبديعمحمد10025823حطين الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية60960.9ستيتيمحمدتوفيقمحمد10025824حطين الثانوية للبنينجنين



العلوم االنسانية55555.5طوباسيعبد الفتاحجميلمحمد10025825حطين الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية52452.4عامرموسىرائدمحمد10025826حطين الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية52352.3عرعراويمحمدزيدانمحمد10025827حطين الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية51951.9نبھانحسنسعيدمحمد10025828حطين الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية55155.1السعديعبد الرحمنسليممحمد10025829حطين الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية55555.5سعديعمرفايزمحمد10025830حطين الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية80180.1عبيديعبد الرحمنصالح الدينمحمود10025834حطين الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية50550.5ياسيننافععمرمحمود10025835حطين الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية58158.1ابو زھواحمدغانممروان10025837حطين الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية52752.7نعيراتمحمدنضالمعاذ10025842حطين الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية51851.8مرعيمحمدمحمودمعتز10025843حطين الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية90790.7منصورفوزيعصاممنصور10025846حطين الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية74774.7ذياباتحسينيوسفمنقذ10025847حطين الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية54854.8ابو الحسنحسنيعدنانمھدي10025848حطين الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية87887.8حنايشةناجيجودتناجي10025850حطين الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية64964.9الحاج ابراھيمعبد اللطيفعمادنورس10025853حطين الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية54854.8تركماناحمدعدنانھيثم10025855حطين الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية59159.1درويشمحمدمازنوجدي10025856حطين الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية93493.4السوقيحلميعالء الدينيزن10025859حطين الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية71371.3زيدكاملفالحاحمد10025862ام الريحان الثانوية المختلطةجنين
العلوم االنسانية55455.4زيدعمر عمادعالء الدين10025863ام الريحان الثانوية المختلطةجنين
العلوم االنسانية54554.5جربانمحمودمحمدرائد10025868الشھيد نجيب االحمد الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية67767.7حرزهللاعبد الرحمنمحمدعالء10025873الشھيد نجيب االحمد الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية64264.2ابو بكرحيدروليدمجد10025876الشھيد نجيب االحمد الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية54554.5احمدعبد الرحمنمحمودمحمد10025877الشھيد نجيب االحمد الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية86286.2ابو سيفينيوسفمحمدمحمود10025878الشھيد نجيب االحمد الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية69869.8جماليوسفمحمدمحمود10025879الشھيد نجيب االحمد الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية85185.1صبيحاتفوازغساننزيه10025881الشھيد نجيب االحمد الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية56756.7جبراحمدغالباحمد10025883الشھيد ھشام الكيالني الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية80980.9غباريفايزتيسيراسالم10025884الشھيد ھشام الكيالني الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية60060صالحيوسفعمراسالم10025885الشھيد ھشام الكيالني الثانوية للبنينجنين



العلوم االنسانية61961.9موسىيوسفعيادايمن10025887الشھيد ھشام الكيالني الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية74574.5غباريفايزمحمدبھاء الدين10025888الشھيد ھشام الكيالني الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية86486.4غبارياحمدمحمدشكري10025889الشھيد ھشام الكيالني الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية75275.2زيدنمرجميلعبد القادر10025890الشھيد ھشام الكيالني الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية60060عوادمحمدعرسانعصام10025891الشھيد ھشام الكيالني الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية88588.5فارسصالحمحمدعمار10025892الشھيد ھشام الكيالني الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية77177.1فارسفارسمحمدفارس10025893الشھيد ھشام الكيالني الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية83083فارسفايزمحمدفراس10025894الشھيد ھشام الكيالني الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية70470.4اغباريعطاجودتمحمد10025896الشھيد ھشام الكيالني الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية60360.3طهمحمدرسالنمحمد10025897الشھيد ھشام الكيالني الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية70570.5فارسفارسمحمود محمد10025898الشھيد ھشام الكيالني الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية71271.2فارسفايزيحيىمحمود10025899الشھيد ھشام الكيالني الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية58758.7جبراحمدعبد الرحمننور10025900الشھيد ھشام الكيالني الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية67967.9قبھا عبداللطيف خالد سالم 10025908برطعة الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية72472.4قبھا شاكر عبد الجبار عادل 10025910برطعة الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية68368.3قبھا عبد اللطيف راتب عصام 10025912برطعة الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية68468.4قبھا جمال امجد عنان 10025913برطعة الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية59059قبھا محمد رياض محمد 10025916برطعة الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية55655.6برارييوسفسعيدابراھيم 10025918زبده الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية63263.2عمارنةحسنبسامحسن10025921زبده الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية66066زيد الكيالنيتوفيق زيادعبيدة10025922زبده الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية60760.7زيد الكيالنيتوفيق زيدعالء الدين10025923زبده الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية75475.4عمارنةيوسفمصطفىعمر10025925زبده الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية83283.2عمارنةمحمدباللمحمد10025928زبده الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية68968.9عمارنةمحمدحسنمحمد10025929زبده الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية58858.8عمارنةمحمدفايزھيثم10025931زبده الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية52452.4بني حسنمحمدعالمأحمد 10025932عربونة الثانوية المختلطةجنين
العلوم االنسانية58958.9سعديخليلغسانعبيده10025934عربونة الثانوية المختلطةجنين
العلوم االنسانية72272.2بني حسنخالدرضوانمحمد10025936عربونة الثانوية المختلطةجنين
العلوم االنسانية82582.5قبھاخضرمحمدأسامة10025937طورة الغربية الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية55955.9قبھاصادقساميعبد هللا10025938طورة الغربية الثانوية للبنينجنين



العلوم االنسانية63063قبھاعبدالرحمنحسنعلي10025940طورة الغربية الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية96496.4عباديعليحسنعلي10025941طورة الغربية الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية79779.7عباديسليمانحاتمعماد 10025942طورة الغربية الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية95295.2عباديحسنأحمدميالد10025944طورة الغربية الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية58558.5عيسىكسابحسنأحمد 10025946عانين الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية70970.9خليلتيسيربديعأمجد10025947عانين الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية86786.7ياسينمحمد وضاحأمير10025948عانين الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية68168.1ياسينمحمودتيسيرجمال10025949عانين الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية71271.2مرعيمرعيمحمدرائف10025954عانين الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية76376.3ياسين تميم منير سامح 10025957عانين الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية59759.7محاميد احمد ھاني سامح10025958عانين الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية72772.7ياسينتميم منير ساھر 10025959عانين الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية64764.7ياسينرزق  ياسين عامر10025961عانين الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية57557.5ياسينعبدهللامحمدعالء10025963عانين الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية52452.4عيسىعبداللطيفعصاممؤنس10025965عانين الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية65365.3سعايدهابراھيم غازيمالك10025966عانين الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية85585.5يوسفعبد الحفيظأحمدمحمد 10025967عانين الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية59559.5ياسينمحمد بالل محمد10025968عانين الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية66466.4ياسينعبد الرحمن رشيد محمد 10025970عانين الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية57357.3ياسينمحمد سلطان محمد10025971عانين الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية64764.7عيسىمحمد مروانمحمد10025974عانين الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية84284.2زعرورابراھيم يوسفمحمد10025975عانين الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية78178.1ملحماسماعيل فيصلمحمود 10025977عانين الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية71871.8ملحممحمد خليلمعن10025979عانين الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية70470.4ياسينعلي محمديونس 10025982عانين الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية55155.1قبھاعليأحمدسامح10025987الخلجان وام دار الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية56956.9خطيبذيبحسنمھدي10025989الخلجان وام دار الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية67067مرعيمحمدعدناناحمد10025991كفر ذان الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية73373.3مرعيمحمدمصطفىحارث10025992كفر ذان الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية66366.3خطيبحافظعمارحافظ10025993كفر ذان الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية79879.8مرعيعزتعادلرامي10025995كفر ذان الثانوية للبنينجنين



العلوم االنسانية67967.9مرعياحمدامينطارق10025997كفر ذان الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية76976.9مرعيمرعياحمدعالء10026000كفر ذان الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية61361.3عابدتوفيقابراھيممحمد10026003كفر ذان الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية54654.6مرعيفالحعصاممحمد10026004كفر ذان الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية50355.9صالحمحمدھانيمصطفى10026008كفر ذان الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية51951.9عابداحمدبرھاننور الدين10026011كفر ذان الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية58758.7مرعياحمدمرشدنور10026012كفر ذان الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية65065واكدتوفيق بالل ابراھيم10026013العرقة الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية53053واكدرجافوازامين10026014العرقة الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية72372.3يحيىمحمدوليدفرج10026019العرقة الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية79979.9يحيىمروحمحمدقاسم10026020العرقة الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية63263.2يحيىمحمديوسف كمال10026021العرقة الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية51451.4واكدمحمودفاروقمحمد 10026023العرقة الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية57857.8واكدمحمودتيسيرمحمود10026024العرقة الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية57857.8يحيىمصطفىمحمودمصطفى 10026025العرقة الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية74874.8يحيىمحمودسميرھيثم 10026026العرقة الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية72772.7علياتعبد اللطيفيوسفاحمد 10026030دير ابو ضعيف الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية56156.1محاميدراجح(محمد خير)اياد 10026033دير ابو ضعيف الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية68668.6ياسينطاھرنظيرايسر10026034دير ابو ضعيف الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية76376.3نصاصرييوسفحسنجعفر10026036دير ابو ضعيف الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية56056ياسينعبد الكريم(محمد خير)جھاد10026038دير ابو ضعيف الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية62862.8علياتحسنمحمدرامي10026039دير ابو ضعيف الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية60860.8حسينخليل واثقعالء الدين 10026046دير ابو ضعيف الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية52352.3ياسينصالحيونسعمر10026049دير ابو ضعيف الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية58658.6ياسيناسعد(محمد سعيد)عنان10026050دير ابو ضعيف الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية76476.4عوادعوادسعيدعواد 10026051دير ابو ضعيف الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية67567.5عوادمحمدعثمانفراس10026052دير ابو ضعيف الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية68268.2محاميدخليل خالد مجاھد10026053دير ابو ضعيف الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية66766.7علياتنعيمطاھرمحمد 10026058دير ابو ضعيف الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية58158.1علياتمحمدعبد الھاديمحمد 10026059دير ابو ضعيف الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية54654.6علياتصالحسميحمحمود10026064دير ابو ضعيف الثانوية للبنينجنين



العلوم االنسانية55955.9ياسينعبد الرحيمطارقمحمود10026065دير ابو ضعيف الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية61061ياسيناحمدعمرھمام10026069دير ابو ضعيف الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية63763.7علياتصالححسنيزن10026071دير ابو ضعيف الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية72072حجازيهصادقعبد الجباريزن10026072دير ابو ضعيف الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية54654.6مقدساويمحمدھاشماحمد10026076برقين الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية50950.9مرتضىنافعمحمدحمزة10026083برقين الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية60360.3حوفاحمدحريصصابر10026084برقين الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية77277.2عتيقحسينثمينفؤاد10026091برقين الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية62062خلوفصالحعبدالحليممامون10026093برقين الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية62262.2حماديحامدمحمدمجدي10026095برقين الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية69069سالمةعليناصرمحمد10026099برقين الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية75375.3جوادذيبعصاممعتصم10026106برقين الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية87787.7خضورمسعودحسنيزن10026110برقين الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية51251.2خباصمحمدعبد الرحيماحمد10026111جلقموس الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية56956.9ابو مويسنمرعلياحمد10026112جلقموس الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية63763.7ابو جابريوسفابراھيمامير10026114جلقموس الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية66866.8الكرمتوفيقيوسفانس 10026115جلقموس الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية85185.1الحاجعادلغالبايسر 10026116جلقموس الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية71171.1كرمفايزناجحايھاب10026117جلقموس الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية73973.9العلياتطاھرفائقبشار10026118جلقموس الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية62062بزورمحسنمحمدبشار10026119جلقموس الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية66066زكارنهرجاعمرجواد10026120جلقموس الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية55155.1وشاحيبكرانورخليل10026121جلقموس الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية81481.4الحاجسعيدمحمدسيف10026125جلقموس الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية60160.1البزورحسنحسانصالح10026126جلقموس الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية59559.5صوافطهسعيدعمرعبد الباسط10026127جلقموس الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية76876.8ابو مويسناجيناصرعز الدين10026129جلقموس الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية61961.9داودعلينافععلي10026130جلقموس الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية72672.6زكارنهمصطفىباسمفادي10026131جلقموس الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية52052زكارنهعزاتبسامليث10026133جلقموس الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية62362.3البزورعليعاطفمحمد10026134جلقموس الثانوية للبنينجنين



العلوم االنسانية64064ابو جابريوسفمحمودمحمد10026136جلقموس الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية73273.2الحاجاحمدعصامياسر10026141جلقموس الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية70570.5مسادرشديعامر حمزة 10026150فقوعة الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية64364.3عمريحسن عبدالرحمنحمزة 10026151فقوعة الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية64664.6مسادرضوانعليحمزة 10026152فقوعة الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية56956.9الشرفيتوفيقبسامشريف10026153فقوعة الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية54054(حسن الحسين)حسن ابراھيم علي 10026155فقوعة الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية65665.6خطيبفايزراضي فايز 10026156فقوعة الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية80080بركاتمحمودعبدهللاقيس10026157فقوعة الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية59859.8صالحمصطفى عمر محمد10026160فقوعة الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية65065ابو سالمةحسن محمودمھدي10026162فقوعة الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية54354.3حمرانكاملرسالنسفيان10026163الھاشمية الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية75075حمرانكاملاسعدعلي 10026164الھاشمية الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية69069حمرانسعيد(محمد خير)مؤيد 10026167الھاشمية الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية83183.1جرارمصطفىنصريمحمد10026168الھاشمية الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية59559.5حمرانكاملعرسانمحمود10026169الھاشمية الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية72872.8زيودتوفيقرياضاحمد10026170سيلة الحارثية الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية66066شواھنهسعيدباللاياد10026173سيلة الحارثية الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية67767.7شواھنةعليعادلثائر10026177سيلة الحارثية الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية66166.1الخباصعوضاحمدجھاد10026178سيلة الحارثية الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية79179.1شواھنةاحمدابراھيمصھيب10026181سيلة الحارثية الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية51651.6شواھنةعبد الرحمنمؤيدعبد الرحمن10026185سيلة الحارثية الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية51351.3الزيودعبد الكريمابراھيمعبد الكريم10026186سيلة الحارثية الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية88788.7طحاينهمحمديونسعبيده10026187سيلة الحارثية الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية60960.9زيودحافظتحسينعز الدين10026188سيلة الحارثية الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية59259.2ھنديمفلحمحمدعالء10026189سيلة الحارثية الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية62662.6موسىمحمدجمالعمر10026192سيلة الحارثية الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية54854.8زيودسليمسفيانكامل10026197سيلة الحارثية الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية55955.9طحاينةمحمدجمالمؤمن10026198سيلة الحارثية الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية67767.7شواھنةمحمدعليمؤمن10026199سيلة الحارثية الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية60660.6زيودشريفوليدمالك10026200سيلة الحارثية الثانوية للبنينجنين



العلوم االنسانية53153.1الحجبشيرحسنيمحمد 10026203سيلة الحارثية الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية78578.5حمادمحمدمحمودمحمد10026205سيلة الحارثية الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية67667.6زيودصادقوجيهمحمد10026206سيلة الحارثية الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية55655.6زيودتوفيقعصاممحمود10026209سيلة الحارثية الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية55455.4زيودطاھرمحمدمحمود10026210سيلة الحارثية الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية67767.7طحاينهعبد اللطيفنبيلمحمود10026211سيلة الحارثية الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية86386.3جراداتمحمودعبد الكريممنير10026212سيلة الحارثية الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية86586.5فقيسياديبوجيهنور10026214سيلة الحارثية الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية50250.2جبارينخالديونساحمد 10026216الطيبة الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية55355.3محاميدحمزةعصامايھم 10026217الطيبة الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية50850.8جبارينعليسليمانفادي10026221الطيبة الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية65665.6جبارين(محمد علي)خالدمحمد10026222الطيبة الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية62962.9اشتيهسعيدسعيدمحمد10026223الطيبة الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية65365.3جبارينتوفيقماجدمحمد10026225الطيبة الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية72372.3عودهخميسمصطفىمحمد10026226الطيبة الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية61361.3محاميدمحمودسليمانمصطفى10026227الطيبة الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية57657.6محاجنهفريدمحمدمھند10026228الطيبة الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية74974.9زكارنةأحمدحسينأحمد10026229دير غزالة الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية86486.4جالمنةشافعمصطفىشافع 10026231دير غزالة الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية55755.7صالح الدينطاھرمحمودفادي10026232دير غزالة الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية57457.4زكارنةمحمود نورالدينفاروق10026233دير غزالة الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية87787.7سالمةعارفرشديمھند10026234دير غزالة الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية85185.1خالديمحمد نسيم احمد 10026237عرانة الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية63463.4حنانهمصطفى كنعانفؤاد 10026242عرانة الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية78878.8العمري محمد ابراھيممحمد 10026243عرانة الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية80080عمري محمد احمد محمد 10026244عرانة الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية55355.3حنانيحريصغازي محمد 10026245عرانة الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية55855.8عمري عبد الكريم راضينھاد10026249عرانة الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية65665.6شحادةابراھيمسميرابراھيم10026250بيت قاد الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية67867.8نصارفالححاتماحمد10026251بيت قاد الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية55555.5نصاريعقوبعبد الناصربسام 10026252بيت قاد الثانوية للبنينجنين



العلوم االنسانية79779.7نصارعارفمحمد رامي10026254بيت قاد الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية67567.5نصارمحمد  قسامسيف الدين10026255بيت قاد الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية73573.5ابراھيماحمدرسميمالك10026257بيت قاد الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية59359.3مالحرجانضالمنير10026260بيت قاد الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية65665.6نصارحسنطارقناجح10026261بيت قاد الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية63663.6عبوشياحمدعبد الرحيماحمد10026262جلبون الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية80680.6ابو الربشريف محموداحمد10026264جلبون الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية53853.8ابوالربيوسفنعيماحمد10026265جلبون الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية53253.2ابوالربمحمدھانياحمد10026266جلبون الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية86586.5ابوالرباسعدحسينانس10026267جلبون الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية85085ابوالربمحمودفايزايھم10026268جلبون الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية55955.9ابوالربتوفيقيوسفتوفيق10026269جلبون الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية67467.4استيتيعوضمحمودرامي10026271جلبون الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية75475.4ابوالربعزاتعزميزياد 10026272جلبون الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية57057ابوالربعاھدفايزعاطف10026274جلبون الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية64564.5ابوالربمحمدحسينعبد الباسط10026275جلبون الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية81681.6ابو الربطاھرتيسيرفاروق10026276جلبون الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية51551.5ابوالربمحمودكمالفراس10026277جلبون الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية72872.8ابومويسمحمدفتحيقسام10026278جلبون الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية74474.4ابوالربحسناحمدقصي10026279جلبون الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية69069ابو الربابراھيموليدمحمد10026280جلبون الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية94294.2ابوالربعارفيوسفمحمد10026281جلبون الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية69469.4ابو الربفايزاحمديحيى10026282جلبون الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية63563.5مرعيابراھيممحمدابراھيم10026283اليامون الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية60060سموديعليباسماحمد10026284اليامون الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية74874.8سموديحسنبرھاناحمد10026285اليامون الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية76976.9سموديكمالرائداحمد10026286اليامون الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية63363.3فريحاتعبد الكريمسعيداحمد10026288اليامون الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية62162.1سموديفايزنبيلاحمد10026289اليامون الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية73373.3سمارهصادقمحمدادھم10026290اليامون الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية54354.3ابوحسنسليماناحمدانس10026293اليامون الثانوية للبنينجنين



العلوم االنسانية75875.8ابوحسنسليم حسنانس10026294اليامون الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية67467.4عباھرهانيسمحمدانيس10026296اليامون الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية89689.6سمودياحمدسليمانجھاد10026299اليامون الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية81890.9زين الديناحمدمحمدخالد10026302اليامون الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية80080خمايسهنادرفخريخليل10026304اليامون الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية73473.4نواھضهصابرعونيسمير10026307اليامون الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية58658.6ابوصالحعلياحمدصھيب10026310اليامون الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية69769.7سموديعبد الحافظعزامعبد الحافظ10026315اليامون الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية72172.1فريحاتعبد القادرعزميعبد القادر10026317اليامون الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية72772.7عباھرهاحمدعمرعدي10026318اليامون الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية63963.9عباھرهيوسفكمالعروة10026319اليامون الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية73173.1حوشيهمحمودمحمدعمرو10026323اليامون الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية58258.2عباھرهفايزمحمدغيث10026324اليامون الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية59559.5سموديمحمدزيادفادي 10026325اليامون الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية60160.1خمايسهكمالحسام الدينكمال10026328اليامون الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية62562.5ملحمعبد اللطيفمحمدليث10026329اليامون الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية74974.9خمايسهمحمدكاملمجاھد 10026332اليامون الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية51351.3ابوحسناسماعيلخالدمحمد10026335اليامون الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية57457.4عباھرهحردانصبحيمحمد10026336اليامون الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية53353.3سموديصالحصايلمھنى10026347اليامون الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية67567.5حوشيهساميحسنوضاح10026349اليامون الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية66466.4ابو الھيجاءمحمودامجديزن10026350اليامون الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية55855.8شعباناسعداسعداحمد10026352الجلمة الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية84884.8العمريعمرمنتصراحمد10026353الجلمة الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية68468.4ابوفرحةاحمدعاصمامجد10026355الجلمة الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية71971.9ابوفرحةمقدادمحمدبراء10026356الجلمة الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية63863.8ابو زھومحمود حسنجوالن10026357الجلمة الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية83483.4ابوفرحةطلحهيوسفربيع10026358الجلمة الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية53253.2العمريعمرھانيسعيد 10026359الجلمة الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية63863.8شاعرحسينعامرعبدالرحمن 10026360الجلمة الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية71171.1ابوفرحةمحمدخالد عمران10026362الجلمة الثانوية للبنينجنين



العلوم االنسانية54754.7شعبانحسنجابرمحمد10026363الجلمة الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية52652.6السعديمحمود جمالمحمد10026364الجلمة الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية85485.4النزالمحمدمحمودمحمد10026365الجلمة الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية75075شاعرحسينعبدهللاممدوح10026366الجلمة الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية77277.2شعبانمحمدعبدالسالموليد10026369الجلمة الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية81681.6مسادعمرظاھريوسف10026370الجلمة الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية80080أبو إرميلةمصطفىابراھيماحمد10026371يعبد الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية55655.6عطاطرهفضلبساماحمد10026372يعبد الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية50150.1ابو بكرخالدغالباحمد10026374يعبد الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية57757.7عمارنهيوسفعاطفادھم10026376يعبد الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية54654.6عمارنهمحمدرزقبھاء10026378يعبد الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية55355.3عليسعيدجميلثامر10026379يعبد الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية63263.2عباديعبد اللطيفعفيفخالد10026381يعبد الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية55755.7ابو بكرخالدفاروقعبدهللا10026384يعبد الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية63663.6قبھاجودتعمادغسان10026387يعبد الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية64664.6ابو بكرابراھيمحسينمحمود10026390يعبد الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية73473.4ابو بكررفيقصالحاحمد10026392زبوبا الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية72872.8جراداتاسعدعدنانثائر10026398زبوبا الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية55055شعابنهجمالعاصمرامي10026399زبوبا الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية60860.8طالبعبد هللا عصامعامر 10026403زبوبا الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية63363.3طالبعبدهللاعبد الفتاحعمر 10026404زبوبا الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية69469.4جراداتجميلجمالمحمد10026408زبوبا الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية64964.9عباھرهاحمدعمادمحمد10026409زبوبا الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية63463.4ابو طبيخمحمداحساناحمد10026416الشھيد فرحات حشاد الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية50050ضبايةحسينفايقاحمد10026420الشھيد فرحات حشاد الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية52752.7بزاريحسينحاتمجابر10026425الشھيد فرحات حشاد الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية58358.3عمارعمارنائلحمزة10026429الشھيد فرحات حشاد الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية59159.1عويسمحمدموسىرامي10026431الشھيد فرحات حشاد الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية63963.9فايدسعيدعبد هللاسعيد10026432الشھيد فرحات حشاد الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية53753.7استيتيمحمودمحمدسند10026434الشھيد فرحات حشاد الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية58358.3فياضسليمان نادرشأس10026435الشھيد فرحات حشاد الثانوية للبنينجنين



العلوم االنسانية64264.2ريحاناحمديوسفصھيب10026437الشھيد فرحات حشاد الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية53353.3عرب الكعبيةاحمدعمرعبد هللا10026438الشھيد فرحات حشاد الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية80480.4غزاويعبد هللا مازن عبد هللا10026440الشھيد فرحات حشاد الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية78278.2ابو النصرصالحمحمدلطفي10026446الشھيد فرحات حشاد الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية62462.4يحيىفيصلايادمحمد10026449الشھيد فرحات حشاد الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية55455.4مرعبفارستيسيرمحمد10026450الشھيد فرحات حشاد الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية67167.1جالمنةمحمدطاللمحمد10026451الشھيد فرحات حشاد الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية58758.7صباغمحمدعبد الكريممحمد10026453الشھيد فرحات حشاد الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية58758.7ابو طبيخموسىعبد هللامحمد10026454الشھيد فرحات حشاد الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية58758.7بني غرةحسنوليدمحمد 10026457الشھيد فرحات حشاد الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية53253.2ابو سريةمصطفىعليھمام10026463الشھيد فرحات حشاد الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية50950.9ابو جعصمحمدناصرورد10026464الشھيد فرحات حشاد الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية60760.7السعدييحيىمنيبيحيى10026468الشھيد فرحات حشاد الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية70870.8زيدنجيبمحمد أحمد10026471نزلة زيد الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية52552.5زيدصالحعليأرقم10026472نزلة زيد الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية52152.1أبو بكريوسفمحمد براء 10026473نزلة زيد الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية82482.4براريمحمد عاطفجعفر10026474نزلة زيد الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية74874.8أبو بكرفتحي ياسرمحمد10026477نزلة زيد الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية53553.5ابوالربعبد الرحمنمحمداحمد10026480العربية الثانويةجنين
العلوم االنسانية57057قطيطراشدمحمداياد10026481العربية الثانويةجنين
العلوم االنسانية62162.1عمارنهعبد اللطيفمحمودبراء10026483العربية الثانويةجنين
العلوم االنسانية68968.9حمارشهحمزهعمادعنان10026487العربية الثانويةجنين
العلوم االنسانية59259.2حمادعبدالكريمسليمانمحمد10026488العربية الثانويةجنين
العلوم االنسانية71871.8جرارمحموداحمدھشام10026491العربية الثانويةجنين
العلوم االنسانية79079خليلمصطفىمحمودطارق10026493الرياض الثانويةجنين
العلوم االنسانية52352.3السعديراغبأحمدعالء10026494الرياض الثانويةجنين
العلوم االنسانية64564.5ابوعليابراھيمطالبمحمد 10026497الرياض الثانويةجنين
العلوم االنسانية73473.4بدارنهعليمحمودمراد10026499الرياض الثانويةجنين
العلوم االنسانية84984.9عياديهزكيأحمدانفال10026602بنات الصداقة الماليزية الثانويةجنين
العلوم االنسانية73573.5مرشودذيبسامرايات10026603بنات الصداقة الماليزية الثانويةجنين
العلوم االنسانية77177.1عابدمحمدعرفانأنوار10026605بنات الصداقة الماليزية الثانويةجنين



العلوم االنسانية79179.1ستيتيمصطفى خالدبيان10026607بنات الصداقة الماليزية الثانويةجنين
العلوم االنسانية56656.6ابو حنانهحسنيعماددينا10026608بنات الصداقة الماليزية الثانويةجنين
العلوم االنسانية62762.7عصاعصهسعيدعطيهشروق10026611بنات الصداقة الماليزية الثانويةجنين
العلوم االنسانية73273.2ابو فرحهنجيبعبد الكريمشھد10026612بنات الصداقة الماليزية الثانويةجنين
العلوم االنسانية85285.2غبيةتايهأحمدكفايه10026613بنات الصداقة الماليزية الثانويةجنين
العلوم االنسانية91491.4ستيتيمصطفى سعدمجدولين10026614بنات الصداقة الماليزية الثانويةجنين
العلوم االنسانية53353.3عسراويفايزمحمودمنى10026615بنات الصداقة الماليزية الثانويةجنين
العلوم االنسانية92692.6فرج هللايوسفعليھبه10026617بنات الصداقة الماليزية الثانويةجنين
العلوم االنسانية81981.9ابو قنديلعمرعدنانھدى10026618بنات الصداقة الماليزية الثانويةجنين
العلوم االنسانية64764.7مصريمصطفى خالدوسام10026619بنات الصداقة الماليزية الثانويةجنين
العلوم االنسانية57557.5سعديخليلباسمياسمين10026620بنات الصداقة الماليزية الثانويةجنين
العلوم االنسانية60560.5زيدفتحينصر هللازھار 10026624بنات يعبد الثانويةجنين
العلوم االنسانية63663.6زيدطاھرمحموداسالم10026625بنات يعبد الثانويةجنين
العلوم االنسانية87787.7بدارنهعليمحموداسيل10026627بنات يعبد الثانويةجنين
العلوم االنسانية58558.5بعجاويسليمان صبرياماني10026628بنات يعبد الثانويةجنين
العلوم االنسانية78978.9حمارشهيعقوبمحمدامل10026629بنات يعبد الثانويةجنين
العلوم االنسانية61261.2مرعيقاسممحمد عليامنه 10026630بنات يعبد الثانويةجنين
العلوم االنسانية57757.7قبھاخالدباللانتظار10026631بنات يعبد الثانويةجنين
العلوم االنسانية80280.2قبھااحمدمحمدايالء10026633بنات يعبد الثانويةجنين
العلوم االنسانية80680.6الحلحعبد الرحمنقاسمايمان10026635بنات يعبد الثانويةجنين
العلوم االنسانية72472.4ابو رميلهسليمان نضالايناس10026636بنات يعبد الثانويةجنين
العلوم االنسانية62262.2ابو بكرحسينابراھيمبثينه 10026637بنات يعبد الثانويةجنين
العلوم االنسانية71171.1مرعيخضرساميبشرى10026640بنات يعبد الثانويةجنين
العلوم االنسانية89489.4عطاطرهعبد اللطيفغسان حنان10026643بنات يعبد الثانويةجنين
العلوم االنسانية91191.1عطاطرهراشدقاسمحنين10026646بنات يعبد الثانويةجنين
العلوم االنسانية52952.9دملخيموسىيوسفدالية10026647بنات يعبد الثانويةجنين
العلوم االنسانية76976.9ابوبكرحسنعايددينا10026649بنات يعبد الثانويةجنين
العلوم االنسانية77077خطيبيوسفوليدربا 10026650بنات يعبد الثانويةجنين
العلوم االنسانية96496.4عباديمحمدغالبرباب 10026651بنات يعبد الثانويةجنين
العلوم االنسانية78878.8حمارشهمحمدابراھيمرجاء10026652بنات يعبد الثانويةجنين
العلوم االنسانية74974.9الحلحمحمودجميلرشا 10026653بنات يعبد الثانويةجنين



العلوم االنسانية66566.5عمارنهمحمدأيمنرنا10026654بنات يعبد الثانويةجنين
العلوم االنسانية91691.6شيخ عليسعيدخالد رنا10026655بنات يعبد الثانويةجنين
العلوم االنسانية87287.2حمارشهسليمان صادقرند10026656بنات يعبد الثانويةجنين
العلوم االنسانية66866.8ابوبكرحسنماجدرنين10026658بنات يعبد الثانويةجنين
العلوم االنسانية73173.1ابوبكراحمدوليدرنين10026659بنات يعبد الثانويةجنين
العلوم االنسانية91291.2زيدتوفيقعليزاده10026662بنات يعبد الثانويةجنين
العلوم االنسانية91091العطاطرهنايفسميرزينات10026663بنات يعبد الثانويةجنين
العلوم االنسانية66466.4عمارنهخالدمحمودساره10026664بنات يعبد الثانويةجنين
العلوم االنسانية89489.4ابو بكرحسنعاھدسبا10026665بنات يعبد الثانويةجنين
العلوم االنسانية79679.6زيد الكيالنيجميلناجيسبا10026666بنات يعبد الثانويةجنين
العلوم االنسانية71671.6صالحاحمدمحمدسجود10026667بنات يعبد الثانويةجنين
العلوم االنسانية83583.5ابو شملهمحمدكاملسماح 10026668بنات يعبد الثانويةجنين
العلوم االنسانية72172.1زيدعبد اللطيفحسنسندس10026670بنات يعبد الثانويةجنين
العلوم االنسانية68868.8ابو بكرشريفمحمودسندس10026671بنات يعبد الثانويةجنين
العلوم االنسانية86086ابو بكرحسينمحمدسوزان 10026674بنات يعبد الثانويةجنين
العلوم االنسانية99499.4عباديمحمدوليدسيما 10026676بنات يعبد الثانويةجنين
العلوم االنسانية82482.4حرز هللامحمدعوضشذا10026677بنات يعبد الثانويةجنين
العلوم االنسانية50350.3ابو بكرعبد هللا محمودشروق10026678بنات يعبد الثانويةجنين
العلوم االنسانية61261.2عباديعبد الرحمن وليدشروق10026679بنات يعبد الثانويةجنين
العلوم االنسانية54054حمارشهجميلمحمدشھد10026680بنات يعبد الثانويةجنين
العلوم االنسانية55555.5عمارنهعبد هللا امجدشيماء 10026681بنات يعبد الثانويةجنين
العلوم االنسانية85185.1حمدانجاللمحمودضحى 10026683بنات يعبد الثانويةجنين
العلوم االنسانية72372.3بدارنهعليمأمونعائشه10026684بنات يعبد الثانويةجنين
العلوم االنسانية65065دملخيموسىاحمدعروبه10026685بنات يعبد الثانويةجنين
العلوم االنسانية79179.1قبھامحمدعزميغاده 10026686بنات يعبد الثانويةجنين
العلوم االنسانية61861.8عطاطرهمحمودنزارغاده 10026687بنات يعبد الثانويةجنين
العلوم االنسانية87787.7عمارنهحيدرحسنالنا10026689بنات يعبد الثانويةجنين
العلوم االنسانية59359.3ابو رميلهمصطفىجمعهلميس 10026691بنات يعبد الثانويةجنين
العلوم االنسانية85485.4ابو بكرنمراحمدليالي10026692بنات يعبد الثانويةجنين
العلوم االنسانية77577.5عطاطرهصالحغالبماريا10026694بنات يعبد الثانويةجنين
العلوم االنسانية82682.6ابو بكرمحمدغالبمالك10026697بنات يعبد الثانويةجنين



العلوم االنسانية69169.1زيدابراھيمعبد هللامنار10026698بنات يعبد الثانويةجنين
العلوم االنسانية68368.3حمدونينوافكايدمھا10026701بنات يعبد الثانويةجنين
العلوم االنسانية84784.7شناعهصالحنضالميس 10026702بنات يعبد الثانويةجنين
العلوم االنسانية79779.7زيد الكيالنيزيداسامهميساء10026703بنات يعبد الثانويةجنين
العلوم االنسانية86686.6ابو بكربايرعبد القادرميساء10026704بنات يعبد الثانويةجنين
العلوم االنسانية87387.3ميتانيفخريمحمدميساء10026705بنات يعبد الثانويةجنين
العلوم االنسانية78978.9شيخ زيدطالبخليلميسون10026706بنات يعبد الثانويةجنين
العلوم االنسانية87787.7دوايمهمحمودعاھدنجود10026707بنات يعبد الثانويةجنين
العلوم االنسانية60160.1عطاطرهصبرييوسفنھيل10026709بنات يعبد الثانويةجنين
العلوم االنسانية71971.9زيدفتحيعبد الغنينوره10026711بنات يعبد الثانويةجنين
العلوم االنسانية50550.5زيدرشدييوسفنوى10026712بنات يعبد الثانويةجنين
العلوم االنسانية61361.3عطاطرهشفيقطالبھدى10026715بنات يعبد الثانويةجنين
العلوم االنسانية90390.3زيدسليمان محمدھديل10026716بنات يعبد الثانويةجنين
العلوم االنسانية75375.3ابو بكرمحمدمصطفىھال10026717بنات يعبد الثانويةجنين
العلوم االنسانية79679.6ابو بكرابراھيمرياضوسام10026720بنات يعبد الثانويةجنين
العلوم االنسانية72972.9عطاطرهعبد اللطيفمحمدوفاء10026721بنات يعبد الثانويةجنين
العلوم االنسانية94394.3حرز هللاكاملمحمدوفاء10026722بنات يعبد الثانويةجنين
العلوم االنسانية77377.3صالحنمرجالليسر10026723بنات يعبد الثانويةجنين
العلوم االنسانية87087عمارنهاحمدمجديمان10026724بنات يعبد الثانويةجنين
العلوم االنسانية68268.2عبد العزيزعليخالداثار10026725بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية67867.8تركمانمحمدجمعهاخالص10026726بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية58058جماحنهسالممحمودازھار10026729بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية88088سالمةحسنجمالاسراء10026730بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية66066الحنوناحمدزياداسراء10026731بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية62962.9حمدانحلميسميراسراء10026732بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية70770.7نغنغيهاحمدباسماسماء10026735بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية55255.2ابو دقهفوزيجمالاسماء10026736بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية71771.7شلبيصادقزياداسماء10026737بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية83483.4العبسيشحادةعبدالناصراسيل10026740بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية57457.4عنتيراحمدمصطفىاسيل10026741بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية86686.6ابوليلعليمصطفىاسيل10026742بنات الزھراء الثانويةجنين



العلوم االنسانية85685.6قصراوياديبعماداصاله 10026743بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية63563.5زيداناحمدعطااالء10026747بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية57157.1حسنعارفمحموداالء10026750بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية68368.3سمارهسعيدنصرياالء10026751بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية91991.9ابو الھيجامحموداحمداماني10026754بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية77577.5بني غرةحسنخليلاماني10026755بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية63863.8ابو الھيجاءرشادرياضاماني10026756بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية61861.8شيخ ابراھيمحسنساميامل10026757بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية92492.4سعديهمحمداحمدانوار10026759بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية75975.9ديسيخالدزايدانوار10026760بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية55655.6عموريعبدالرحمنساميانوار10026761بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية69769.7عبيداحمدعليانوار10026762بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية87987.9ابو الھيجاصدقيبسامايات10026766بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية76876.8الشلبيامينعبداللطيفايات10026767بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية55555.5صمادعهصبحيمصطفىايات10026768بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية89289.2ابوليلمحمودكمالايمان10026769بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية70770.7ابو السباعمحمدسبعايناس10026770بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية90890.8منصورخالدعيدايناس10026771بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية75175.1ستيتينايفمحمدايناس10026772بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية65665.6عمرسعيدمحمدايه10026773بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية93193.1سمورفيصلمحمدايه10026774بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية69677.3دبابنهلطفيعيسىبتول10026776بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية91191.1موسىمحمدمحي الدينبسمة10026778بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية75575.5نبھانمصباحسليمبشرى10026779بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية81381.3مجيرمينوحعبدالرحمنتسبيح10026783بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية65965.9ابو الربمحمدحسنتسنيم10026784بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية65765.7فايدجھادخالدتسنيم10026785بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية60360.3ابو زينةمحمودھاشمتسنيم10026786بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية80480.4ابو عابدعبد الحفيظرشيدجالء10026788بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية70270.2موسىخليلباديجميله10026789بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية64764.7عزبسليمانجھادحنان10026791بنات الزھراء الثانويةجنين



العلوم االنسانية69669.6موسىمحمدفھدحنان10026792بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية88688.6الحاج حسنموسىحكمحنه10026794بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية77577.5حمادخليلخالدحنين10026795بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية82882.8ستيتيمحمدعثمانحنين10026796بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية89189.1الطاھراحسان باللداليا10026799بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية81281.2شريممحمودسامردعاء10026801بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية82682.6الباليراجحعبداللطيفدعاء10026802بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية61661.6برغوثخليلمنتصردلين10026806بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية57557.5صالحعوضمفيدديانا10026808بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية77677.6جرارعزاترشيدديما10026809بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية79579.5دقمفارسمحموددينا10026812بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية93393.3دمجعبدهللابسامرؤى10026814بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية78078الجبالياحمدخالدرؤى10026815بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية57957.9ستيتيسليماناحمدرئيفه10026817بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية90290.2نبھانجميلعبداللطيفربى10026818بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية96596.5ابو زينةكاملغسانرحيق10026819بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية89789.7حصريذياباحمدرشا10026821بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية54454.4نفاعناصرسعيدرندة10026823بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية86086سويطاتفوزيزكرياروان10026824بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية56956.9السوقياحمدابراھيمريم10026827بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية67667.6زيادهداودزيادزين10026830بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية65765.7خطيبعبدهللاحسنزينب10026831بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية69769.7ابو عبيدخالداكرمسالي10026833بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية78578.5العدسخالدامجدسالي10026834بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية87187.1السعديسعيدناصرساندي10026835بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية51651.6موسىمحمدصبحيسجا10026837بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية81681.6دقمفارسمحمدسجا10026838بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية93193.1االحمدكاملنضالسجود10026839بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية50050حلوهعليمحمدسجى 10026841بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية71771.7منصورخالدعبد الكريمسماء10026842بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية89389.3عرعراويذيبموسىسماح10026843بنات الزھراء الثانويةجنين



العلوم االنسانية75175.1استيتيمحمدعثمانسناء10026844بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية88288.2زيداناحمدحسينسنابل10026845بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية73073ابو النعاجيوسفاحمدسھى10026848بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية80280.2خلوفمصطفىعبد الكريمسھى10026849بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية96196.1طاھرعبدالمنعمعليشروق10026852بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية77177.1ابو ليلجميلعبدالناصرشرين10026853بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية86886.8قمبعمحمداحمدشمس10026854بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية88888.8غولصالحمحمدشيماء10026855بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية92192.1جربوعصابر محمدصابرين10026857بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية79179.1ابو الھيجاعطامحمودصابرين10026858بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية70770.7نجمعليجاللصمود10026860بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية91791.7الحويطيحسنمحمدضحى10026861بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية61161.1الماضيراجحلقمانظالل10026862بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية73573.5تركمانمحمودصادقعائشة10026863بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية89489.4زيودفريدعدنانعائشه10026864بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية52252.2صالحمحمدخالدعرين10026866بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية69869.8سمارهسعيدناصرعال10026869بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية80680.6عابدانيسعادلعلياء10026870بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية56856.8جنديمحمدفؤادغدير10026872بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية92692.6عطيهاحمدجمالفداء10026879بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية82282.2مصاروهصابر وليدفداء10026880بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية65265.2جبارينجبركاملفوزية10026881بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية76176.1ھنديصالحيحيىكفى10026882بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية72372.3يحيىجاللمحمدلنا 10026884بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية84584.5عزوقهرضاامينلور10026885بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية89989.9جمعةتوفيقمحمدليلى10026887بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية67967.9زكارنهعفيفحكمماجده10026888بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية86886.8شلبكفتحي(محمد يزيد)مدى10026891بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية87087شولهمحمودفوزيمالك10026892بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية63163.1داوداحمدناصرمالك10026893بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية83283.2استيتيمحمودشكريمنار10026894بنات الزھراء الثانويةجنين



العلوم االنسانية85085عويسحسنمطيعمنال10026895بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية52652.6عبيديوسفسھيلمنيه10026896بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية69769.7غانممحمدعبد الناصرمي10026897بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية79179.1شامياسعدرائقمياه10026898بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية52752.7معاليذيابباللميس 10026899بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية90990.9السيدابراھيم سعيدميساء10026900بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية84384.3جمالفريدماھرميساء10026901بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية88688.6ابوليلمحمودكمالناديه10026902بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية83283.2عباسراغبخالدنبال10026903بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية93493.4دقمفارساحمدنجمه10026904بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية74774.7العبابسهشفيقفتحينداء10026905بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية86686.6العالقمهفارسجمالنسرين10026907بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية68868.8اغباريهمحمدنضالنسرين10026908بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية87787.7بدويمحمودسعدنور10026910بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية75475.4جباريناحمدمحمدنور10026911بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية61461.4حمادسليمانمحمودنور10026912بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية83483.4حمدانعطايوسفنوره10026913بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية68368.3وھدانمسعودكفاحنيفين10026914بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية86286.2بني غرةصالحعطاھبه10026916بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية90190.1الحنايشهاحمدمحمدھبه10026917بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية64764.7ابو عطيهمحمودرجبھدى10026918بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية83183.1اعمرمحمد تيسيرھديل10026919بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية93993.9فزعجميلمحمدھناء10026920بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية82582.5ذياباتحسينمحمدھناء10026921بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية79779.7النباھنهعطيةفخريھند10026922بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية57457.4ابو قطنهخضرحسينھيا10026923بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية79879.8دلبححلميھاللھيا10026925بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية81481.4عرب الكعبيهاحمدانورھيالنه10026926بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية87287.2ابوعابدعبد الحفيظاسعدوسام10026927بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية78878.8سعديشافعرسالنوعد10026928بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية71171.1عويسمروحمحمودوفاء10026929بنات الزھراء الثانويةجنين



العلوم االنسانية51551.5سباعنهفايزمحمدوالء10026930بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية78778.7ابو منيزلاحمدرياضياسمين10026931بنات الزھراء الثانويةجنين
العلوم االنسانية63663.6زعرورزاھياسعداسراء10026933بنات الخنساء الثانويةجنين
العلوم االنسانية80880.8اسليطعليحسنياسراء10026934بنات الخنساء الثانويةجنين
العلوم االنسانية76876.8سويطاتمحمدفيصلاسالم10026936بنات الخنساء الثانويةجنين
العلوم االنسانية74774.7نغنغيهمشھوراحمداسماء10026937بنات الخنساء الثانويةجنين
العلوم االنسانية79879.8ديسياحمدفايزاسماء10026938بنات الخنساء الثانويةجنين
العلوم االنسانية52952.9زايدكاملاحمداسيل10026939بنات الخنساء الثانويةجنين
العلوم االنسانية77577.5تركمانمصطفىعبد اللطيفاسيل10026940بنات الخنساء الثانويةجنين
العلوم االنسانية56156.1فارسعبدهللاعادلافراح10026943بنات الخنساء الثانويةجنين
العلوم االنسانية66866.8زعرورمصطفىنصفتامل10026947بنات الخنساء الثانويةجنين
العلوم االنسانية64164.1ابو مريم(عايش رفيق)توفيقانعام10026948بنات الخنساء الثانويةجنين
العلوم االنسانية61361.3عزموطيراضيعبد الباسطايمان10026951بنات الخنساء الثانويةجنين
العلوم االنسانية61561.5خمايسهمحمدبكرايناس10026952بنات الخنساء الثانويةجنين
العلوم االنسانية64064زعبيعبد الكريمفاروقايه10026954بنات الخنساء الثانويةجنين
العلوم االنسانية85785.7زكارنهحسينمازنايه10026955بنات الخنساء الثانويةجنين
العلوم االنسانية54554.5بلعاويعبد الرحمن(محمد زاھي)براء10026956بنات الخنساء الثانويةجنين
العلوم االنسانية88188.1عمارمحمدباسلبراء10026957بنات الخنساء الثانويةجنين
العلوم االنسانية89289.2دربيمحمدحسينبراء10026958بنات الخنساء الثانويةجنين
العلوم االنسانية92392.3ابو عبيداسعدمحمدتسنيم10026959بنات الخنساء الثانويةجنين
العلوم االنسانية66566.5خليفهاحمدمؤيدثناء10026963بنات الخنساء الثانويةجنين
العلوم االنسانية97997.9العبدرشديعمرجنان10026966بنات الخنساء الثانويةجنين
العلوم االنسانية86586.5سلفيتيحسنيحسامجيھان10026967بنات الخنساء الثانويةجنين
العلوم االنسانية65565.5قنديلاحمدعونيدعاء10026971بنات الخنساء الثانويةجنين
العلوم االنسانية61461.4ابو سروراحمدنبيلديانا10026972بنات الخنساء الثانويةجنين
العلوم االنسانية78678.6بدويسليماناحمدرائدة10026973بنات الخنساء الثانويةجنين
العلوم االنسانية86086حروبحسنخليلرايا10026975بنات الخنساء الثانويةجنين
العلوم االنسانية77877.8ساق هللابشيرجھادرناد10026976بنات الخنساء الثانويةجنين
العلوم االنسانية79479.4ابو الربزكريازيادرندا10026977بنات الخنساء الثانويةجنين
العلوم االنسانية50550.5ياسيناحمدزھيررنين10026978بنات الخنساء الثانويةجنين
العلوم االنسانية80780.7شحادهمحمدمنتصرروان10026979بنات الخنساء الثانويةجنين



العلوم االنسانية85485.4ابو عبيدتوفيقمحمدسجى10026981بنات الخنساء الثانويةجنين
العلوم االنسانية59659.6السعديابراھيماحمدسالم 10026982بنات الخنساء الثانويةجنين
العلوم االنسانية52152.1خنفرصالحفوزيسالم10026983بنات الخنساء الثانويةجنين
العلوم االنسانية61561.5نغنغيهحسنبشيرشذى10026986بنات الخنساء الثانويةجنين
العلوم االنسانية67267.2حسنينمحمودفوزيشرين10026987بنات الخنساء الثانويةجنين
العلوم االنسانية65965.9دوالنياحمدجمالشھد10026988بنات الخنساء الثانويةجنين
العلوم االنسانية85085خلوفمصطفىعبد الحكيمغدير10026992بنات الخنساء الثانويةجنين
العلوم االنسانية67067غبيهتايهمحمودغدير10026993بنات الخنساء الثانويةجنين
العلوم االنسانية58458.4ابو الربنايفمحمودغدير10026994بنات الخنساء الثانويةجنين
العلوم االنسانية82582.5ابوغاليالفيحسينغيداء10026996بنات الخنساء الثانويةجنين
العلوم االنسانية72272.2التتركمالمحمودغيداء10026997بنات الخنساء الثانويةجنين
العلوم االنسانية69569.5سعديكمالحريصفداء10026999بنات الخنساء الثانويةجنين
العلوم االنسانية50850.8فراحتيامينمحمودفدوى10027000بنات الخنساء الثانويةجنين
العلوم االنسانية64864.8سموديمحمدمروانقسم10027001بنات الخنساء الثانويةجنين
العلوم االنسانية70870.8ارزعيدمحمدقمر10027002بنات الخنساء الثانويةجنين
العلوم االنسانية64264.2سوقيهغسانايادالنا10027003بنات الخنساء الثانويةجنين
العلوم االنسانية81781.7ابو مرار(محمد يمني)كمالالنا10027004بنات الخنساء الثانويةجنين
العلوم االنسانية77277.2السعديامينماھرلطيفه10027005بنات الخنساء الثانويةجنين
العلوم االنسانية64764.7رواجبهعبد الجليلزيادليالي10027007بنات الخنساء الثانويةجنين
العلوم االنسانية72572.5ابومرار(محمد يمني)(محمد علي)مجد10027008بنات الخنساء الثانويةجنين
العلوم االنسانية54554.5جعفرمحمدرضوانمجد10027009بنات الخنساء الثانويةجنين
العلوم االنسانية70970.9دبوسمحمدماجدمجد10027010بنات الخنساء الثانويةجنين
العلوم االنسانية59959.9حجازيزھدييوسفمجدولين10027013بنات الخنساء الثانويةجنين
العلوم االنسانية53953.9حروبخالدحسنيمرام10027015بنات الخنساء الثانويةجنين
العلوم االنسانية74974.9كحيلمحمدعبدمرام10027018بنات الخنساء الثانويةجنين
العلوم االنسانية57257.2حمرانعبدهللامصطفىمرام10027019بنات الخنساء الثانويةجنين
العلوم االنسانية79379.3سويدهمحمديوسفمرام10027021بنات الخنساء الثانويةجنين
العلوم االنسانية50050حلوحتوفيقغسانمالك10027022بنات الخنساء الثانويةجنين
العلوم االنسانية52752.7عمرخالدرياضمنار10027023بنات الخنساء الثانويةجنين
العلوم االنسانية62162.1ابو غاليفارسضيف هللامنار10027024بنات الخنساء الثانويةجنين
العلوم االنسانية74574.5ابو زيدموسى(محمد امين)مياده10027025بنات الخنساء الثانويةجنين



العلوم االنسانية76576.5قنديلتوفيقايمنميس10027026بنات الخنساء الثانويةجنين
العلوم االنسانية72672.6نعيراتمحمودفايزميساء10027027بنات الخنساء الثانويةجنين
العلوم االنسانية74174.1محمودبھجتمحمدنادين10027028بنات الخنساء الثانويةجنين
العلوم االنسانية85685.6عزموطيراضيعبد الباسطنجوى10027029بنات الخنساء الثانويةجنين
العلوم االنسانية68968.9عزموطيمحمودعبد القادرنجيه10027030بنات الخنساء الثانويةجنين
العلوم االنسانية71771.7قاسمعبدعيسىنداء10027031بنات الخنساء الثانويةجنين
العلوم االنسانية90590.5ابو زيدسعيدصبحينھايه10027034بنات الخنساء الثانويةجنين
العلوم االنسانية88288.2زبنفارسمحمودنور10027036بنات الخنساء الثانويةجنين
العلوم االنسانية54554.5نجارموسىعمرھاله10027037بنات الخنساء الثانويةجنين
العلوم االنسانية92192.1جراداتمحمدعدنانھبه10027038بنات الخنساء الثانويةجنين
العلوم االنسانية54554.5رحالناجياحمدھدايا10027040بنات الخنساء الثانويةجنين
العلوم االنسانية91891.8الرزيمحمدعز الدينھديل10027042بنات الخنساء الثانويةجنين
العلوم االنسانية63763.7ھب الريحعبد اللطيفمروانھال10027043بنات الخنساء الثانويةجنين
العلوم االنسانية54554.5علياتكاظمظافرھناء10027044بنات الخنساء الثانويةجنين
العلوم االنسانية54654.6سعديهصالحمحمودوالء10027047بنات الخنساء الثانويةجنين
العلوم االنسانية91091عاموديمصطفىمحموداكنان10027048بنات برقين الثانويةجنين
العلوم االنسانية75175.1طمراويعليمصلحانوار10027049بنات برقين الثانويةجنين
العلوم االنسانية64364.3ابو شادوفمصطفىابراھيم ايمان 10027050بنات برقين الثانويةجنين
العلوم االنسانية67367.3عتيقعبدوليد آمنة10027051بنات برقين الثانويةجنين
العلوم االنسانية84684.6خلفمحمد نور الدينأزھار10027053بنات برقين الثانويةجنين
العلوم االنسانية75675.6عتيقعابدحسنيأمل10027056بنات برقين الثانويةجنين
العلوم االنسانية61861.8حمودمحمد ماجدإسراء10027057بنات برقين الثانويةجنين
العلوم االنسانية66166.1سمارهعبد الرحمن غسانتماره10027062بنات برقين الثانويةجنين
العلوم االنسانية82682.6قصراويمحمد جمالجنان10027063بنات برقين الثانويةجنين
العلوم االنسانية86886.8مقدساويعليصالح حنين10027064بنات برقين الثانويةجنين
العلوم االنسانية97397.3مقدساويمحمد ھاشمحنين10027065بنات برقين الثانويةجنين
العلوم االنسانية56656.6عباسغازيفيصل خلود10027066بنات برقين الثانويةجنين
العلوم االنسانية74274.2عتيقمصطفىھاشمدانا10027067بنات برقين الثانويةجنين
العلوم االنسانية77977.9سمورصالحسميرراويه 10027070بنات برقين الثانويةجنين
العلوم االنسانية90190.1عبيدةنايفجوادساره10027072بنات برقين الثانويةجنين
العلوم االنسانية70070ابوخالدمحمد عدنانسجود10027073بنات برقين الثانويةجنين



العلوم االنسانية66966.9شالميشاحمدنضالشروق10027074بنات برقين الثانويةجنين
العلوم االنسانية72872.8اخضورمحمودعصام صفاء10027075بنات برقين الثانويةجنين
العلوم االنسانية60860.8خلوفحسنمحمودضحى 10027076بنات برقين الثانويةجنين
العلوم االنسانية64464.4شادوفمحمودمؤيدعطاء10027077بنات برقين الثانويةجنين
العلوم االنسانية88788.7الحمدانعبد هللاسفيان عال10027078بنات برقين الثانويةجنين
العلوم االنسانية70770.7عروقاحمدعليغيداء 10027079بنات برقين الثانويةجنين
العلوم االنسانية62062قاشحسنأسعدفاطمه10027080بنات برقين الثانويةجنين
العلوم االنسانية69069العتيقمحمد مصطفىلما10027082بنات برقين الثانويةجنين
العلوم االنسانية83783.7عتيقعبدخالدمروة10027083بنات برقين الثانويةجنين
العلوم االنسانية69769.7محاميدمحمودسليمانميسر10027085بنات برقين الثانويةجنين
العلوم االنسانية52452.4عتيقعابدحسامنور10027086بنات برقين الثانويةجنين
العلوم االنسانية85885.8جراراحمدحسامھديل10027088بنات برقين الثانويةجنين
العلوم االنسانية85985.9عوادسعيداحمدھيا 10027090بنات برقين الثانويةجنين
العلوم االنسانية53753.7ظاھرنوافنھادوعد 10027091بنات برقين الثانويةجنين
العلوم االنسانية66866.8عموديذيبعدنانوالء 10027092بنات برقين الثانويةجنين
العلوم االنسانية91491.4صبحفايزحسنيسرى10027093بنات برقين الثانويةجنين
العلوم االنسانية57357.3خمايسهاحمدياسيناريج10027094بنات اليامون الثانويةجنين
العلوم االنسانية76876.8حوشيهعبد هللاخالدارين10027095بنات اليامون الثانويةجنين
العلوم االنسانية63263.2عباھرهمحمودكمالازھار10027096بنات اليامون الثانويةجنين
العلوم االنسانية52452.4سمارمحمدرامزاسراء10027097بنات اليامون الثانويةجنين
العلوم االنسانية82682.6غنمهمحمودعدناناسماء10027098بنات اليامون الثانويةجنين
العلوم االنسانية60860.8فريحاتمحمدعالماسماء10027099بنات اليامون الثانويةجنين
العلوم االنسانية68068ثميناتاحمدزياداسيل 10027100بنات اليامون الثانويةجنين
العلوم االنسانية68568.5جراداتطيباحمداالء10027101بنات اليامون الثانويةجنين
العلوم االنسانية93493.4فريحاتعليعدناناالء10027102بنات اليامون الثانويةجنين
العلوم االنسانية93693.6سموديراضيزيادالھام10027104بنات اليامون الثانويةجنين
العلوم االنسانية87987.9حسنمحمدسالماميره10027106بنات اليامون الثانويةجنين
العلوم االنسانية79279.2سماراسعدخالدانسام10027108بنات اليامون الثانويةجنين
العلوم االنسانية73773.7ابو حسنعزاتحامدانوار10027109بنات اليامون الثانويةجنين
العلوم االنسانية83483.4زايدمحمودغازيانوار10027110بنات اليامون الثانويةجنين
العلوم االنسانية69369.3سمودياحمدعمادايات10027111بنات اليامون الثانويةجنين



العلوم االنسانية69869.8سموديفارسمنيرايمان10027112بنات اليامون الثانويةجنين
العلوم االنسانية87787.7سموديتوفيقماھرايناس10027113بنات اليامون الثانويةجنين
العلوم االنسانية67967.9سمودياسعدصبحيايه10027114بنات اليامون الثانويةجنين
العلوم االنسانية77277.2سعيدهابراھيماسماعيلتغريد10027115بنات اليامون الثانويةجنين
العلوم االنسانية84484.4سعيدسليمسليمانتمارا10027116بنات اليامون الثانويةجنين
العلوم االنسانية62362.3خمايسهنادرعليتمام10027117بنات اليامون الثانويةجنين
العلوم االنسانية77077فريحاتاحمدمحمودثراء10027118بنات اليامون الثانويةجنين
العلوم االنسانية79279.2خمايسهمحمدعبد الكريمجمانه10027119بنات اليامون الثانويةجنين
العلوم االنسانية71771.7عبيدفياضفايزحنان10027123بنات اليامون الثانويةجنين
العلوم االنسانية58358.3ابو صالحمحمودعمرحنين10027124بنات اليامون الثانويةجنين
العلوم االنسانية51551.5عترجميلعاطفخلود10027125بنات اليامون الثانويةجنين
العلوم االنسانية89189.1خمايسهابراھيمعبد الرحمنخيريه10027127بنات اليامون الثانويةجنين
العلوم االنسانية90990.9ابو حسناسماعيلخالددالل10027129بنات اليامون الثانويةجنين
العلوم االنسانية59859.8فراجعارفمحمددينا10027131بنات اليامون الثانويةجنين
العلوم االنسانية87087فريحاتعليغسانذكريات10027132بنات اليامون الثانويةجنين
العلوم االنسانية61461.4خمايسهيوسفناجيرانيه10027133بنات اليامون الثانويةجنين
العلوم االنسانية91291.2سموديمصطفىباسمرباب10027135بنات اليامون الثانويةجنين
العلوم االنسانية81381.3فريحاتغالبتيسيررنا10027138بنات اليامون الثانويةجنين
العلوم االنسانية60460.4ابو سيفينعليعبد السالمرنا10027139بنات اليامون الثانويةجنين
العلوم االنسانية79579.5سموديمحمدماھرروان10027141بنات اليامون الثانويةجنين
العلوم االنسانية67967.9حوشيهصالحانورريما10027143بنات اليامون الثانويةجنين
العلوم االنسانية64364.3خمايسهعلياحمدريھان10027145بنات اليامون الثانويةجنين
العلوم االنسانية64664.6خمايسهيوسفناجيساميه10027147بنات اليامون الثانويةجنين
العلوم االنسانية85285.2نواھضهصادقماجدسجود10027148بنات اليامون الثانويةجنين
العلوم االنسانية60360.3فريحاتفھميمحمدسجى10027149بنات اليامون الثانويةجنين
العلوم االنسانية75775.7خمايسهمحمودياسرسكينه10027150بنات اليامون الثانويةجنين
العلوم االنسانية84084عبد الحليمفتحيرشادسماھر10027151بنات اليامون الثانويةجنين
العلوم االنسانية59859.8حوشيهمحمدبسامسھاد10027153بنات اليامون الثانويةجنين
العلوم االنسانية50050نواھضهمحموداحمدسھى10027154بنات اليامون الثانويةجنين
العلوم االنسانية67767.7فريحاتعبد القادرعزامسوار10027155بنات اليامون الثانويةجنين
العلوم االنسانية68068حوشيهمحمدعزميشروق10027156بنات اليامون الثانويةجنين



العلوم االنسانية90690.6حمديهعبد المنعمجمالشيرين10027157بنات اليامون الثانويةجنين
العلوم االنسانية62962.9عباھرهمفلحكاملضحى10027158بنات اليامون الثانويةجنين
العلوم االنسانية87687.6خمايسهاحمدعيدعائده10027159بنات اليامون الثانويةجنين
العلوم االنسانية77677.6نواھضهموسىرائدعبير10027160بنات اليامون الثانويةجنين
العلوم االنسانية72872.8سمودياحمدمشھورعروبه10027161بنات اليامون الثانويةجنين
العلوم االنسانية65365.3حوشيهروحيمھندعرين10027162بنات اليامون الثانويةجنين
العلوم االنسانية65965.9فريحاتعوضمحمدغدير10027164بنات اليامون الثانويةجنين
العلوم االنسانية59759.7الشيخ محمدخليلسليمانفاطمه10027166بنات اليامون الثانويةجنين
العلوم االنسانية77277.2خمايسهاحمدعبد الرحمنفاطمه10027167بنات اليامون الثانويةجنين
العلوم االنسانية51251.2ابو حسناحمدماجدفداء10027169بنات اليامون الثانويةجنين
العلوم االنسانية68568.5ابو حسنعليفخريقمر10027171بنات اليامون الثانويةجنين
العلوم االنسانية73373.3الحاج منصورشريفمحمدليلى10027172بنات اليامون الثانويةجنين
العلوم االنسانية72272.2حوشيهصالحماھرلينا10027174بنات اليامون الثانويةجنين
العلوم االنسانية76576.5فريحاتاحمدماھرمرام10027175بنات اليامون الثانويةجنين
العلوم االنسانية59659.6سموديمحمودمحمدمرلين10027177بنات اليامون الثانويةجنين
العلوم االنسانية89389.3سعايدهعبد الحافظمحمودمريم10027178بنات اليامون الثانويةجنين
العلوم االنسانية77077حوشيهصالحمحمدميرفت10027180بنات اليامون الثانويةجنين
العلوم االنسانية53253.2ھيجاويصالحھانيميساء10027181بنات اليامون الثانويةجنين
العلوم االنسانية61061ابو حسنزكيرائفنجاح10027182بنات اليامون الثانويةجنين
العلوم االنسانية69469.4خمايسهكامليوسفنرمين10027183بنات اليامون الثانويةجنين
العلوم االنسانية63063لبديمحمدابراھيمنھى10027184بنات اليامون الثانويةجنين
العلوم االنسانية58958.9غنمهكاملمرواننھى10027185بنات اليامون الثانويةجنين
العلوم االنسانية66866.8فريحاتفوازماھرھبه10027191بنات اليامون الثانويةجنين
العلوم االنسانية75375.3زايدمحمدحسنيھديل10027192بنات اليامون الثانويةجنين
العلوم االنسانية74474.4سمودياحمدمحمدھديل10027193بنات اليامون الثانويةجنين
العلوم االنسانية82082ابو حسناسماعيلخالدھيا10027195بنات اليامون الثانويةجنين
العلوم االنسانية53553.5بقلهاحمدماجدھيا10027196بنات اليامون الثانويةجنين
العلوم االنسانية85885.8خمايسهطاھرراغبورود10027198بنات اليامون الثانويةجنين
العلوم االنسانية82582.5خمايسهابراھيممحمدوفاء10027203بنات اليامون الثانويةجنين
العلوم االنسانية91691.6سعيداحمدوائلوفاء10027204بنات اليامون الثانويةجنين
العلوم االنسانية75275.2خمايسهسليمانياسروفاء10027205بنات اليامون الثانويةجنين



العلوم االنسانية87587.5عباھريناجيمحمدوالء10027206بنات اليامون الثانويةجنين
العلوم االنسانية68068سعيدامينعاطفياسمين10027207بنات اليامون الثانويةجنين
العلوم االنسانية53753.7زيداحمدنضالحنين10027210ام الريحان الثانوية المختلطةجنين
العلوم االنسانية53453.4زيدعمر زيدفاطمه10027212ام الريحان الثانوية المختلطةجنين
العلوم االنسانية87387.3زيدانسليمكمالاريج10027213بنات بيت قاد الثانويةجنين
العلوم االنسانية51651.6نصارعمررياضانوار10027215بنات بيت قاد الثانويةجنين
العلوم االنسانية76776.7جبرعمرنضالدعاء10027216بنات بيت قاد الثانويةجنين
العلوم االنسانية60860.8السعدياحمدمحمد سعاد10027218بنات بيت قاد الثانويةجنين
العلوم االنسانية59059نصارطاھرعبدالحميدسندس10027219بنات بيت قاد الثانويةجنين
العلوم االنسانية79179.1نصارظاھرحاتمسھام10027220بنات بيت قاد الثانويةجنين
العلوم االنسانية90890.8نصارمحمدرياضنجوى10027223بنات بيت قاد الثانويةجنين
العلوم االنسانية91291.2عبوشينافععمادياسمين10027226بنات بيت قاد الثانويةجنين
العلوم االنسانية63263.2مرعيمحموداحمد اسراء10027227بنات كفر ذان الثانويةجنين
العلوم االنسانية79379.3مرعيحلمي  محمداعتماد10027228بنات كفر ذان الثانويةجنين
العلوم االنسانية81381.3باللوابراھيمناصرامنة 10027232بنات كفر ذان الثانويةجنين
العلوم االنسانية76976.9عابداحمد سعيدانيسه10027234بنات كفر ذان الثانويةجنين
العلوم االنسانية66466.4عابديونس كمالايمان 10027235بنات كفر ذان الثانويةجنين
العلوم االنسانية67867.8عيسىقاسمحلميختام 10027236بنات كفر ذان الثانويةجنين
العلوم االنسانية68168.1عابدسليماناحمد رندة10027238بنات كفر ذان الثانويةجنين
العلوم االنسانية88088رحالحسينوديعريم 10027239بنات كفر ذان الثانويةجنين
العلوم االنسانية51251.2عابدشكريمحمودزينب10027240بنات كفر ذان الثانويةجنين
العلوم االنسانية61361.3صالحمحمد ابراھيمساھره10027241بنات كفر ذان الثانويةجنين
العلوم االنسانية86786.7حمايلمحمد ابراھيمسجود10027242بنات كفر ذان الثانويةجنين
العلوم االنسانية80580.5ابو الھيجامحمودسامرسناء10027243بنات كفر ذان الثانويةجنين
العلوم االنسانية53153.1مرعياحمد يسارشذى 10027244بنات كفر ذان الثانويةجنين
العلوم االنسانية70870.8عابدمحمد ناصرشفا10027245بنات كفر ذان الثانويةجنين
العلوم االنسانية54454.4السوقيعونيھانيصابرين10027246بنات كفر ذان الثانويةجنين
العلوم االنسانية67367.3صالحعبد هللاعارفكفاية10027248بنات كفر ذان الثانويةجنين
العلوم االنسانية76276.2عابديوسفمحمدمارينا10027252بنات كفر ذان الثانويةجنين
العلوم االنسانية55355.3صالححسينمحمودمرام10027253بنات كفر ذان الثانويةجنين
العلوم االنسانية86386.3مرعيسعيدفالحميرفت10027254بنات كفر ذان الثانويةجنين



العلوم االنسانية92692.6عيسىقاسمفتحينجالء10027256بنات كفر ذان الثانويةجنين
العلوم االنسانية65265.2مرعيمحمودعدناننداء 10027257بنات كفر ذان الثانويةجنين
العلوم االنسانية75375.3مرعيحسنيوحيدنداء 10027258بنات كفر ذان الثانويةجنين
العلوم االنسانية74474.4ملحمنمراحمد نسرين 10027259بنات كفر ذان الثانويةجنين
العلوم االنسانية95095فاروطمحمد احمد ھدى10027261بنات كفر ذان الثانويةجنين
العلوم االنسانية60460.4درويشعبد هللاحمد ھناء 10027262بنات كفر ذان الثانويةجنين
العلوم االنسانية92092مرعيمحمودوليدوفاء10027263بنات كفر ذان الثانويةجنين
العلوم االنسانية57257.2قبھامسعودھانياغصان10027265بنات ام دار والخلجان الثانويةجنين
العلوم االنسانية71171.1زيدانعبد الجبارعمادايات10027267بنات ام دار والخلجان الثانويةجنين
العلوم االنسانية65065قبھااحمدرسميجنان10027268بنات ام دار والخلجان الثانويةجنين
العلوم االنسانية86686.6زيدانزيدانحسنيعائده10027271بنات ام دار والخلجان الثانويةجنين
العلوم االنسانية64064قبھاذيبرفيقفاطمة10027272بنات ام دار والخلجان الثانويةجنين
العلوم االنسانية94594.5قبھاسعيدمروة10027273بنات ام دار والخلجان الثانويةجنين
العلوم االنسانية85985.9خطيبذيبمحمودميرفت10027274بنات ام دار والخلجان الثانويةجنين
العلوم االنسانية88788.7منصورمحمداحمدندوة10027275بنات ام دار والخلجان الثانويةجنين
العلوم االنسانية56056جوابريفؤادمحمدھديل10027276بنات ام دار والخلجان الثانويةجنين
العلوم االنسانية57257.2عمارنةصالحجميلأزھار10027277زبده الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية82282.2عمارنةعليمحمودسماح10027281زبده الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية65965.9أبو حسنمحمدحاتمسندس10027285عربونة الثانوية المختلطةجنين
العلوم االنسانية76376.3بني حسنسليمماجدسونيا10027286عربونة الثانوية المختلطةجنين
العلوم االنسانية58758.7بني حسنصادقصبريشروق10027287عربونة الثانوية المختلطةجنين
العلوم االنسانية62762.7قبھافضلرياضسعاد10027289طورة الغربية الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية88788.7قبھاأسعدمحمدسماح10027290طورة الغربية الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية56056قبھاأحمدحسامعھود10027293طورة الغربية الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية78578.5عباديمحمدأيمنلينا10027294طورة الغربية الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية71771.7قبھاقاسممصطفىھبه10027295طورة الغربية الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية85285.2زيدفتحيوليدھديل10027296طورة الغربية الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية86886.8قبھاتوفيقطارقھنادي10027297طورة الغربية الثانوية للبنينجنين
العلوم االنسانية70170.1زغلمسعودرياضاروى10027299بنات زبوبا الثانويةجنين
العلوم االنسانية55655.6شرقيةمحمدنعيمآالء 10027300بنات زبوبا الثانويةجنين
العلوم االنسانية98398.3جراداتكاملحسنحنين10027301بنات زبوبا الثانويةجنين



العلوم االنسانية76676.6جراداتاسعدمصطفى حنين10027302بنات زبوبا الثانويةجنين
العلوم االنسانية84584.5ابو لبدهمصطفى ھاللدعاء10027304بنات زبوبا الثانويةجنين
العلوم االنسانية53853.8سيالويمطلقطاھررنين10027306بنات زبوبا الثانويةجنين
العلوم االنسانية89289.2عطاطرةحسينمحمدروال 10027307بنات زبوبا الثانويةجنين
العلوم االنسانية77077جراداتجاللفخريريم 10027308بنات زبوبا الثانويةجنين
العلوم االنسانية78978.9مقلديحيىحسامسمر10027310بنات زبوبا الثانويةجنين
العلوم االنسانية66266.2جراداتاحمدعادلسھاد10027311بنات زبوبا الثانويةجنين
العلوم االنسانية76476.4جراداتاحمدزكيشيرين10027312بنات زبوبا الثانويةجنين
العلوم االنسانية78678.6سليمانكاملربيععروب10027315بنات زبوبا الثانويةجنين
العلوم االنسانية62262.2قلقمحمودعادلفاتن10027316بنات زبوبا الثانويةجنين
العلوم االنسانية72972.9عطاطرةحسينھاشمقمر10027317بنات زبوبا الثانويةجنين
العلوم االنسانية79379.3جراداتأديبأمينميرفت10027319بنات زبوبا الثانويةجنين
العلوم االنسانية61661.6جراداتاحمدسميرھبه10027322بنات زبوبا الثانويةجنين
العلوم االنسانية87087عمارةاحمدعليھبه10027323بنات زبوبا الثانويةجنين
العلوم االنسانية69169.1جراداتاحمدنھادوعد10027324بنات زبوبا الثانويةجنين
العلوم االنسانية69669.6عمريزكريامؤيدازھار10027325بنات عرانه الثانويةجنين
العلوم االنسانية74274.2نزالعبد الكريمصالحاسماء10027326بنات عرانه الثانويةجنين
العلوم االنسانية52452.4دراوشهصالحجميلاماني10027327بنات عرانه الثانويةجنين
العلوم االنسانية78378.3العمريمحمودحازمانيسه10027328بنات عرانه الثانويةجنين
العلوم االنسانية72472.4العمريمحمدبرھانايمان10027329بنات عرانه الثانويةجنين
العلوم االنسانية54554.5حدايدهيوسفحسنيتحرير10027330بنات عرانه الثانويةجنين
العلوم االنسانية76576.5سعديمحمودسميردعاء10027331بنات عرانه الثانويةجنين
العلوم االنسانية80780.7عمريبرھاننبيلريم10027332بنات عرانه الثانويةجنين
العلوم االنسانية86486.4السعديصالحسعيدسجود10027333بنات عرانه الثانويةجنين
العلوم االنسانية62362.3عمرييحيىعالء الدينسرين10027335بنات عرانه الثانويةجنين
العلوم االنسانية78378.3شتويمحمدابراھيمشيماء10027336بنات عرانه الثانويةجنين
العلوم االنسانية55555.5حنانهيوسفقاسمفاطمه10027338بنات عرانه الثانويةجنين
العلوم االنسانية53953.9عمريحسينعبد السميعلنا10027339بنات عرانه الثانويةجنين
العلوم االنسانية89889.8نزالصادقعبد الرحمننداء10027341بنات عرانه الثانويةجنين
العلوم االنسانية87987.9ابو خميسمحمودخالدنعيمه10027342بنات عرانه الثانويةجنين
العلوم االنسانية74374.3سعديمحمودجميلھناء10027344بنات عرانه الثانويةجنين



العلوم االنسانية93893.8خالديأحمدطاللھناء10027345بنات عرانه الثانويةجنين
العلوم االنسانية81281.2ابو حنانهمحمدعدنانھنادي10027346بنات عرانه الثانويةجنين
العلوم االنسانية90490.4عمريعبد اللطيفرشيدوالء10027347بنات عرانه الثانويةجنين
العلوم االنسانية87287.2ملحيسراغبعزامآمنة10027349بنات سيلة الحارثية الثانويةجنين
العلوم االنسانية91691.6ھنديمفلحوجيه آيات10027351بنات سيلة الحارثية الثانويةجنين
العلوم االنسانية90090طحاينة( داود متعب )وليدأحالم 10027352بنات سيلة الحارثية الثانويةجنين
العلوم االنسانية92092زيوديوسفعبد اللطيفأزھار 10027353بنات سيلة الحارثية الثانويةجنين
العلوم االنسانية53053جراداتأديبمحمدأمانه10027354بنات سيلة الحارثية الثانويةجنين
العلوم االنسانية69769.7فقيسأديبنبيلأمل10027356بنات سيلة الحارثية الثانويةجنين
العلوم االنسانية58358.3طحاينةعبداللطيفباسمإسراء 10027357بنات سيلة الحارثية الثانويةجنين
العلوم االنسانية61761.7جراداتعارفتوفيقإسراء 10027358بنات سيلة الحارثية الثانويةجنين
العلوم االنسانية67667.6طحاينةرشدي عمادإيمان10027361بنات سيلة الحارثية الثانويةجنين
العلوم االنسانية86886.8شواھنةعبد الرحيمياسرإيناس 10027362بنات سيلة الحارثية الثانويةجنين
العلوم االنسانية70870.8جرادات( جميل حسين )شريفتقوى10027363بنات سيلة الحارثية الثانويةجنين
العلوم االنسانية72472.4جراداتعارفحسنتوحيد10027364بنات سيلة الحارثية الثانويةجنين
العلوم االنسانية74474.4أبو فلفلقاسمأسامةحنين10027365بنات سيلة الحارثية الثانويةجنين
العلوم االنسانية85385.3جراداتمحمود عبد اللطيفحنين10027366بنات سيلة الحارثية الثانويةجنين
العلوم االنسانية79479.4جراداتمحمود مازنحنين10027367بنات سيلة الحارثية الثانويةجنين
العلوم االنسانية75875.8شواھنةمصطفىكاملخلود10027368بنات سيلة الحارثية الثانويةجنين
العلوم االنسانية62062مشعلطاھرمحمددعاء 10027369بنات سيلة الحارثية الثانويةجنين
العلوم االنسانية73073زيوديوسف(محمد طالل)رسال10027372بنات سيلة الحارثية الثانويةجنين
العلوم االنسانية64064منصورمحمود فريدرنا 10027374بنات سيلة الحارثية الثانويةجنين
العلوم االنسانية64064أبو فلفلقاسمأسامةرنين 10027376بنات سيلة الحارثية الثانويةجنين
العلوم االنسانية74374.3جراداتسليمان مصطفىرنين 10027377بنات سيلة الحارثية الثانويةجنين
العلوم االنسانية77077جراداتمحمدرياضروان 10027378بنات سيلة الحارثية الثانويةجنين
العلوم االنسانية65665.6زيودأحمدرياضريم10027380بنات سيلة الحارثية الثانويةجنين
العلوم االنسانية74274.2زيودفؤادرياضزينب10027382بنات سيلة الحارثية الثانويةجنين
العلوم االنسانية59659.6صافوطيشريفرياضسائدة10027383بنات سيلة الحارثية الثانويةجنين
العلوم االنسانية58458.4زيودسعيدأحمدساجدة10027384بنات سيلة الحارثية الثانويةجنين
العلوم االنسانية62762.7جراداتأحمدنضال سلسبيل10027385بنات سيلة الحارثية الثانويةجنين
العلوم االنسانية67767.7زيودأحمدحامدسماح10027386بنات سيلة الحارثية الثانويةجنين



العلوم االنسانية87187.1جراداتأحمدواصفسماح10027387بنات سيلة الحارثية الثانويةجنين
العلوم االنسانية81781.7زيودمحمود راتبسوار10027389بنات سيلة الحارثية الثانويةجنين
العلوم االنسانية69569.5أبو سليمسعيدسعيدسوسن10027390بنات سيلة الحارثية الثانويةجنين
العلوم االنسانية66166.1حمدانمصطفىمحمدصابرين10027392بنات سيلة الحارثية الثانويةجنين
العلوم االنسانية56056عبيديةأحمدطاھرعبير10027393بنات سيلة الحارثية الثانويةجنين
العلوم االنسانية91991.9ھنديمفلحرياضعدن10027394بنات سيلة الحارثية الثانويةجنين
العلوم االنسانية70170.1طحاينةعبدالكريمثمينفاتن10027395بنات سيلة الحارثية الثانويةجنين
العلوم االنسانية55755.7جراداتمحمدخالدفتون10027396بنات سيلة الحارثية الثانويةجنين
العلوم االنسانية52452.4أبوقذيلةطاھرسميرليلى10027399بنات سيلة الحارثية الثانويةجنين
العلوم االنسانية85585.5جراداتيوسفعطاليلى10027400بنات سيلة الحارثية الثانويةجنين
العلوم االنسانية64064زيودحافظحسنيمروة10027401بنات سيلة الحارثية الثانويةجنين
العلوم االنسانية60960.9ابو قديلهمحمدنعيممناھل10027403بنات سيلة الحارثية الثانويةجنين
العلوم االنسانية78878.8زيودمحمدعادلنور10027406بنات سيلة الحارثية الثانويةجنين
العلوم االنسانية66066ابو قذيلهسليم عبد الغنينور10027407بنات سيلة الحارثية الثانويةجنين
العلوم االنسانية87887.8شواھنهعليعبد الكريمھديل10027409بنات سيلة الحارثية الثانويةجنين
العلوم االنسانية78778.7المھرمحمود معتزھنادي10027410بنات سيلة الحارثية الثانويةجنين
العلوم االنسانية76376.3زيودعبد الكريماحمدھيا 10027411بنات سيلة الحارثية الثانويةجنين
العلوم االنسانية55455.4جراداتاديبحسينھيا 10027412بنات سيلة الحارثية الثانويةجنين
العلوم االنسانية64564.5جراداتعبد الرحيمرضوانھيام10027413بنات سيلة الحارثية الثانويةجنين
العلوم االنسانية75575.5جراداتحسينخالدوفاء 10027414بنات سيلة الحارثية الثانويةجنين
العلوم االنسانية90890.8شواھنهاحمديوسفوالء10027416بنات سيلة الحارثية الثانويةجنين
العلوم االنسانية53953.9جراداتمسعوداحمديسرى10027417بنات سيلة الحارثية الثانويةجنين
العلوم االنسانية90990.9البزور محسنمنير اسراء 10027418بنات المغير الثانويةجنين
العلوم االنسانية92792.7البدوي يونس عامر ايمان 10027420بنات المغير الثانويةجنين
العلوم االنسانية84984.9ابو جابر كايد عمر أزھار10027422بنات المغير الثانويةجنين
العلوم االنسانية72772.7ابومويس سعيد عبد الفتاح أنوار 10027425بنات المغير الثانويةجنين
العلوم االنسانية59959.9ابو جابر عبد اللطيف نضال أنوار 10027426بنات المغير الثانويةجنين
العلوم االنسانية66666.6البزور رفيق عمر دالل 10027428بنات المغير الثانويةجنين
العلوم االنسانية66266.2منيزل خالدناصر رشا 10027429بنات المغير الثانويةجنين
العلوم االنسانية66466.4 مويس محمد عبد الفتاح رھام 10027431بنات المغير الثانويةجنين
العلوم االنسانية95695.6ابومويس سعيد جمال روان 10027432بنات المغير الثانويةجنين



العلوم االنسانية68368.3ابومويسمحمد غالب زينب 10027433بنات المغير الثانويةجنين
العلوم االنسانية76276.2البزور حسن محمد سناء 10027434بنات المغير الثانويةجنين
العلوم االنسانية64364.3ابومويس نمر عامر مجد 10027436بنات المغير الثانويةجنين
العلوم االنسانية76476.4بزور حسن غسان مواھب 10027437بنات المغير الثانويةجنين
العلوم االنسانية92492.4ابوجابرخالدزيادميس10027438بنات المغير الثانويةجنين
العلوم االنسانية72772.7ابومويسصالح جودت نوره 10027439بنات المغير الثانويةجنين
العلوم االنسانية58858.8ابومويس فواز زياد نوره 10027440بنات المغير الثانويةجنين
العلوم االنسانية66666.6البزور حسن مھندھنادي 10027441بنات المغير الثانويةجنين
العلوم االنسانية53653.6البزور يوسف محمد والء10027443بنات المغير الثانويةجنين
العلوم االنسانية82882.8عباساحمدمحمدابرار10027444بنات فقوعة الثانويةجنين
العلوم االنسانية70170.1نصار(محمد ياسر)عمراسراء10027445بنات فقوعة الثانويةجنين
العلوم االنسانية70070مسادفؤادعدناناسماء10027446بنات فقوعة الثانويةجنين
العلوم االنسانية53653.6عباسحسناحمداماني10027447بنات فقوعة الثانويةجنين
العلوم االنسانية60760.7خطيبمحمدعلياماني10027448بنات فقوعة الثانويةجنين
العلوم االنسانية51451.4عباسصادقأحمدايباء10027449بنات فقوعة الثانويةجنين
العلوم االنسانية93993.9ابو سالمهرضامحمودايمان10027450بنات فقوعة الثانويةجنين
العلوم االنسانية60360.3ناديعلي عبد الكريمايه10027451بنات فقوعة الثانويةجنين
العلوم االنسانية94194.1عودهاحمدقاسمايه10027452بنات فقوعة الثانويةجنين
العلوم االنسانية57157.1عليسليمناصرايه10027453بنات فقوعة الثانويةجنين
العلوم االنسانية85685.6ابو سالمهرضابسامجود10027454بنات فقوعة الثانويةجنين
العلوم االنسانية65365.3ابو خميسحسنجمالحنان10027455بنات فقوعة الثانويةجنين
العلوم االنسانية66266.2جالوديعبد الرحمنجمالدانا10027456بنات فقوعة الثانويةجنين
العلوم االنسانية63563.5ابو سالمهمصطفىعثمانديما10027457بنات فقوعة الثانويةجنين
العلوم االنسانية57257.2مسادعلي رضوانذكريات10027458بنات فقوعة الثانويةجنين
العلوم االنسانية66366.3صالحمصطفىبسامرشا10027459بنات فقوعة الثانويةجنين
العلوم االنسانية71871.8صالحمصطفىمعاذرنين10027460بنات فقوعة الثانويةجنين
العلوم االنسانية70970.9عمريهزھديرائدريم10027461بنات فقوعة الثانويةجنين
العلوم االنسانية71271.2شاھينمحمدفيصلريم10027462بنات فقوعة الثانويةجنين
العلوم االنسانية93693.6حسينمحمدرائدريما10027463بنات فقوعة الثانويةجنين
العلوم االنسانية89689.6عمريمصطفىمحمدسجى10027465بنات فقوعة الثانويةجنين
العلوم االنسانية70570.5سالمهنمرمحمد سميرة10027467بنات فقوعة الثانويةجنين



العلوم االنسانية89089صالحمصطفىباسمسندس10027468بنات فقوعة الثانويةجنين
العلوم االنسانية50050زيداتسعيدعليسيرين10027469بنات فقوعة الثانويةجنين
العلوم االنسانية76576.5بركاتمحمدھانيعرين10027471بنات فقوعة الثانويةجنين
العلوم االنسانية65165.1ابو سالمهقاسمابراھيمميسم10027472بنات فقوعة الثانويةجنين
العلوم االنسانية90290.2خطيبأحمدفتحيندى10027473بنات فقوعة الثانويةجنين
العلوم االنسانية62462.4ابو جزىحسينمحمدورود10027474بنات فقوعة الثانويةجنين
العلوم االنسانية60060الحاجسعيدراسمارام10027475بنات جلقموس الثانويةجنين
العلوم االنسانية82482.4الحاجعبدعبد الھاديايناس10027479بنات جلقموس الثانويةجنين
العلوم االنسانية73773.7ابو جابرسليمانحسنجنان10027480بنات جلقموس الثانويةجنين
العلوم االنسانية85185.1الخباصفھدسعيدحنين 10027481بنات جلقموس الثانويةجنين
العلوم االنسانية88888.8القرمأحمدزياد سناء10027485بنات جلقموس الثانويةجنين
العلوم االنسانية93193.1الشريفحسينجميلعال10027487بنات جلقموس الثانويةجنين
العلوم االنسانية62962.9عودهمحمدعمرغدير10027488بنات جلقموس الثانويةجنين
العلوم االنسانية55855.8زكارنهأحمدفارسفاديه10027489بنات جلقموس الثانويةجنين
العلوم االنسانية71571.5زكارنهعبد هللارجاكفايه10027490بنات جلقموس الثانويةجنين
العلوم االنسانية57257.2عالونهحسنيصالحنوره10027491بنات جلقموس الثانويةجنين
العلوم االنسانية60160.1الخباصمصطفىماھرنوره10027492بنات جلقموس الثانويةجنين
العلوم االنسانية76876.8ابوجابريوسفحسنھناء10027494بنات جلقموس الثانويةجنين
العلوم االنسانية58558.5كرمفايزعاكفوفاء10027495بنات جلقموس الثانويةجنين
العلوم االنسانية91691.6محمودعارفعبد الھاديازھار 10027498بنات دير ابو ضعيف الثانويةجنين
العلوم االنسانية63963.9محاميدمحمدعبد الكريمايمان10027502بنات دير ابو ضعيف الثانويةجنين
العلوم االنسانية63463.4علياتبسامزيدتسنيم10027504بنات دير ابو ضعيف الثانويةجنين
العلوم االنسانية55955.9ياسينظاھرفاضلحنان10027506بنات دير ابو ضعيف الثانويةجنين
العلوم االنسانية60660.6ياسينابراھيمفتحيحنان10027507بنات دير ابو ضعيف الثانويةجنين
العلوم االنسانية89189.1محاميدنمرخالدخديجة10027508بنات دير ابو ضعيف الثانويةجنين
العلوم االنسانية59659.6عواداحمدثائرسجى10027513بنات دير ابو ضعيف الثانويةجنين
العلوم االنسانية71071حجازيةمحمدتوفيقسميحه10027514بنات دير ابو ضعيف الثانويةجنين
العلوم االنسانية88188.1ياسينعارفعليضحى10027517بنات دير ابو ضعيف الثانويةجنين
العلوم االنسانية75875.8محمودعليمحمدفاطمة 10027518بنات دير ابو ضعيف الثانويةجنين
العلوم االنسانية55755.7علياتنعيمعمرقمر10027520بنات دير ابو ضعيف الثانويةجنين
العلوم االنسانية51651.6محموداديبراتبلميس10027521بنات دير ابو ضعيف الثانويةجنين



العلوم االنسانية77877.8محاميدخليلفوازمنار10027523بنات دير ابو ضعيف الثانويةجنين
العلوم االنسانية76876.8ياسينيوسفغساننرمان10027525بنات دير ابو ضعيف الثانويةجنين
العلوم االنسانية80980.9نزالحسناحمدھازار10027527بنات دير ابو ضعيف الثانويةجنين
العلوم االنسانية73173.1ياسينعبد العزيزاحمدوسام10027529بنات دير ابو ضعيف الثانويةجنين
العلوم االنسانية85285.2ملحماحمدياسراشواق10027534بنات عانين الثانويةجنين
العلوم االنسانية89889.8ياسيننمرمرواندولين10027538بنات عانين الثانويةجنين
العلوم االنسانية91091ياسينمحمودعاصمرشا10027539بنات عانين الثانويةجنين
العلوم االنسانية75875.8يوسفعقابمحمدرنا10027540بنات عانين الثانويةجنين
العلوم االنسانية61861.8ياسينخليلمحمودروال10027541بنات عانين الثانويةجنين
العلوم االنسانية52252.2عيسىيوسفعرفاتروند10027542بنات عانين الثانويةجنين
العلوم االنسانية69169.1ياسينسليمانفياضرينا10027544بنات عانين الثانويةجنين
العلوم االنسانية76776.7زيد(محمد توفيق)نضالسجود10027545بنات عانين الثانويةجنين
العلوم االنسانية93393.3محاميدصالحخضرسعاد10027546بنات عانين الثانويةجنين
العلوم االنسانية77877.8منصورمنصورنضالسھام10027550بنات عانين الثانويةجنين
العلوم االنسانية94294.2ياسينمحمودعباسغيداء10027551بنات عانين الثانويةجنين
العلوم االنسانية96896.8ياسينصالحعبدالرحمنفرحة10027552بنات عانين الثانويةجنين
العلوم االنسانية93593.5ياسينصادقسميرفيحاء10027553بنات عانين الثانويةجنين
العلوم االنسانية93393.3ياسينعبدهللاحسنميرفت10027554بنات عانين الثانويةجنين
العلوم االنسانية72072ياسينمحمدفايزميساء10027555بنات عانين الثانويةجنين
العلوم االنسانية74374.3محمودعبدالرحمنحسينميسون10027556بنات عانين الثانويةجنين
العلوم االنسانية89089ياسينصادقمحمدنشوى10027557بنات عانين الثانويةجنين
العلوم االنسانية55655.6عيسىيوسفوليدنھيد10027558بنات عانين الثانويةجنين
العلوم االنسانية90190.1ياسينصادقمحمودھبة10027559بنات عانين الثانويةجنين
العلوم االنسانية65465.4ياسينعليمحمدھدى10027560بنات عانين الثانويةجنين
العلوم االنسانية62462.4عيسىمحمدياسينھناء10027561بنات عانين الثانويةجنين
العلوم االنسانية73873.8عودةمحمودجمالوصايا10027564بنات عانين الثانويةجنين
العلوم االنسانية68168.1ملحمخليلمحمدوالء10027565بنات عانين الثانويةجنين
العلوم االنسانية53659.6سميراتامينباسمرانيا 10027568بنات دير غزالة الثانويةجنين
العلوم االنسانية75775.7زكارنهمحمودحسامرندا10027569بنات دير غزالة الثانويةجنين
العلوم االنسانية78378.3سالمةغالبعاھدريما10027570بنات دير غزالة الثانويةجنين
العلوم االنسانية85985.9سالمةراغبمحمودسائدة10027571بنات دير غزالة الثانويةجنين



العلوم االنسانية58458.4سالمةمحمودزيدسجى 10027573بنات دير غزالة الثانويةجنين
العلوم االنسانية68268.2مناصرهفتحيرائدشھد10027574بنات دير غزالة الثانويةجنين
العلوم االنسانية56456.4جالمنهمحمدأحمدھناء10027575بنات دير غزالة الثانويةجنين
العلوم االنسانية51951.9سالمةراغبمحمدورود10027576بنات دير غزالة الثانويةجنين
العلوم االنسانية90390.3عوادلطفيعبد هللابتھال 10027577بنات كفيرت الثانويةجنين
العلوم االنسانية91691.6عوادعليعبدالھادياسراء10027578بنات كفيرت الثانويةجنين
العلوم االنسانية71171.1زيدساميجوادايه 10027579بنات كفيرت الثانويةجنين
العلوم االنسانية95995.9عوادعليرضوانأروى 10027580بنات كفيرت الثانويةجنين
العلوم االنسانية60860.8غباريفضل سيف الدينأنوار10027581بنات كفيرت الثانويةجنين
العلوم االنسانية86886.8بكرناجيمحمدبتول10027582بنات كفيرت الثانويةجنين
العلوم االنسانية88288.2فارسأحمدعمرجھان10027583بنات كفيرت الثانويةجنين
العلوم االنسانية67567.5موسىعبد العزيزنھاددعاء10027585بنات كفيرت الثانويةجنين
العلوم االنسانية75675.6فارسأحمدبسامديانا10027586بنات كفيرت الثانويةجنين
العلوم االنسانية64864.8بكرخالدمحيرانية10027587بنات كفيرت الثانويةجنين
العلوم االنسانية64964.9بكرعبد المالكيوسفروان10027588بنات كفيرت الثانويةجنين
العلوم االنسانية88288.2عوادمحمدغالبسوزان10027589بنات كفيرت الثانويةجنين
العلوم االنسانية87887.8فارسحافظجاسرشيرين10027590بنات كفيرت الثانويةجنين
العلوم االنسانية89289.2دوايمةمسعدزكريامريم10027592بنات كفيرت الثانويةجنين
العلوم االنسانية90790.7فارسأحمدعوضمھا10027593بنات كفيرت الثانويةجنين
العلوم االنسانية69069يحيىمحمديوسفابرار10027595بنات العرقة الثانويةجنين
العلوم االنسانية72772.7يحيىابراھيميعقوبايات 10027596بنات العرقة الثانويةجنين
العلوم االنسانية93693.6يحيىانيسفارسايه10027597بنات العرقة الثانويةجنين
العلوم االنسانية64664.6واكدجميلضرارتسنيم10027598بنات العرقة الثانويةجنين
العلوم االنسانية74074يحيىحسنيونستغريد10027599بنات العرقة الثانويةجنين
العلوم االنسانية90190.1صالحطالل(راشد كنعان)تقوى10027600بنات العرقة الثانويةجنين
العلوم االنسانية68168.1يحيىحسنسميرجميله10027601بنات العرقة الثانويةجنين
العلوم االنسانية58958.9يحيىنجيباحمدخلود10027602بنات العرقة الثانويةجنين
العلوم االنسانية67167.1عودةھاشمعودةدعاء10027603بنات العرقة الثانويةجنين
العلوم االنسانية53353.3صالحمحمدمرادرجاء10027604بنات العرقة الثانويةجنين
العلوم االنسانية86486.4حمادمحمدمنيبزكيه10027605بنات العرقة الثانويةجنين
العلوم االنسانية82082يحيىخالدعبد المنعمسماح10027606بنات العرقة الثانويةجنين



العلوم االنسانية66066واكدخضرنزارسھام10027607بنات العرقة الثانويةجنين
العلوم االنسانية68768.7واكدابراھيمعايدشروق10027608بنات العرقة الثانويةجنين
العلوم االنسانية75675.6حمادمحمدحسنلبنى10027609بنات العرقة الثانويةجنين
العلوم االنسانية62062يحيىمحمدمحمودمنيره10027612بنات العرقة الثانويةجنين
العلوم االنسانية90490.4برھمفايزرشادھاله10027613بنات العرقة الثانويةجنين
العلوم االنسانية79979.9يحيىمحمدرياضھديل10027614بنات العرقة الثانويةجنين
العلوم االنسانية84084مصطفىاحمدحسنوالء10027616بنات العرقة الثانويةجنين
العلوم االنسانية93793.7يحيىاحمدجبرييمامه10027617بنات العرقة الثانويةجنين
العلوم االنسانية92792.7جالمنةخالدعمادآالء10027618بنات الجلمة الثانويةجنين
العلوم االنسانية64864.8ديسيأحمدمحمدأثير 10027620بنات الجلمة الثانويةجنين
العلوم االنسانية75775.7غنيمأمينموسىأحالم10027621بنات الجلمة الثانويةجنين
العلوم االنسانية73973.9شعبانصالح الدينجمالأنسام10027622بنات الجلمة الثانويةجنين
العلوم االنسانية78578.5شعبانزكيياسرإباء 10027623بنات الجلمة الثانويةجنين
العلوم االنسانية86286.2مسادراغب(محمد سميح)إيناس10027624بنات الجلمة الثانويةجنين
العلوم االنسانية91191.1شعبانأحمدسفيانخيرية10027625بنات الجلمة الثانويةجنين
العلوم االنسانية81881.8شعبانصبريمحمدخيرية10027626بنات الجلمة الثانويةجنين
العلوم االنسانية63963.9شعبانأنيسرايقدنيا10027627بنات الجلمة الثانويةجنين
العلوم االنسانية61361.3حمدانمحمدطارقرنا10027628بنات الجلمة الثانويةجنين
العلوم االنسانية54954.9السعديمحمودجمالزھرة10027631بنات الجلمة الثانويةجنين
العلوم االنسانية88688.6أبو فرحةمحمودجمالزينه10027632بنات الجلمة الثانويةجنين
العلوم االنسانية98098شعبانجميلغسانمادلين10027634بنات الجلمة الثانويةجنين
العلوم االنسانية69969.9جبارينمحمودتيسيراسراء10027635بنات الطيبة الثانويةجنين
العلوم االنسانية53953.9جبارينرشيدھارونانوار10027636بنات الطيبة الثانويةجنين
العلوم االنسانية55355.3جبارينلطفيمحمودتسنيم10027637بنات الطيبة الثانويةجنين
العلوم االنسانية92192.1محاميداسماعيلعبد الرحيمتماره10027638بنات الطيبة الثانويةجنين
العلوم االنسانية74574.5محاميداحمدمحموددعاء10027639بنات الطيبة الثانويةجنين
العلوم االنسانية87187.1عوادينخليلماھررنين10027641بنات الطيبة الثانويةجنين
العلوم االنسانية83183.1عبد الفتاحابراھيمخليلساره10027642بنات الطيبة الثانويةجنين
العلوم االنسانية96096جبارينخليلمحمدسجى10027643بنات الطيبة الثانويةجنين
العلوم االنسانية79579.5محاميداحمدمحمودشفاء10027644بنات الطيبة الثانويةجنين
العلوم االنسانية73673.6عودهمحمدھانيعھد10027645بنات الطيبة الثانويةجنين



العلوم االنسانية63363.3محاميدفياضناصرمنال10027646بنات الطيبة الثانويةجنين
العلوم االنسانية76976.9جبارينتوفيقعبد الفتاحھيفاء10027647بنات الطيبة الثانويةجنين
العلوم االنسانية89289.2عطاطرهيوسفغساناالء10027648بنات نزلة زيد الثانويةجنين
العلوم االنسانية62162.1زيدحسنمحمداالء10027649بنات نزلة زيد الثانويةجنين
العلوم االنسانية71171.1زيدمصطفىمنيبتمام10027650بنات نزلة زيد الثانويةجنين
العلوم االنسانية73873.8عطاطريمصطفىسعيدذكريات10027651بنات نزلة زيد الثانويةجنين
العلوم االنسانية87887.8براريمحمدأحمدسميحة10027652بنات نزلة زيد الثانويةجنين
العلوم االنسانية73773.7زيدنجيبعليصفاء10027653بنات نزلة زيد الثانويةجنين
العلوم االنسانية61561.5زيدعبد الرزاقأحمدھديل10027654بنات نزلة زيد الثانويةجنين
العلوم االنسانية67867.8قبھا مصطفىوليداخالص10027655بنات برطعة الثانويةجنين
العلوم االنسانية78778.7قبھا محمدعبد الكريماشواق10027658بنات برطعة الثانويةجنين
العلوم االنسانية52352.3قبھا احمدعادلافراح10027659بنات برطعة الثانويةجنين
العلوم االنسانية63163.1قبھا شكريفتحيانوار10027660بنات برطعة الثانويةجنين
العلوم االنسانية96396.3مسعوداحمدجمالحنان10027661بنات برطعة الثانويةجنين
العلوم االنسانية91091قبھا احمدابراھيمريان10027663بنات برطعة الثانويةجنين
العلوم االنسانية73373.3قبھا عيسىابراھيمزھره10027664بنات برطعة الثانويةجنين
العلوم االنسانية59959.9لحلوححسنسعيدفداء10027670بنات برطعة الثانويةجنين
العلوم االنسانية86586.5خلوفعيدعطامي10027674بنات برطعة الثانويةجنين
العلوم االنسانية61961.9تركماناحمدسعودنسرين10027675بنات برطعة الثانويةجنين
العلوم االنسانية65565.5تركماناحمدسعودياسمين10027679بنات برطعة الثانويةجنين
العلوم االنسانية52852.8جيتاويمصطفى يوسفايمان10027680بنات جلبون الثانويةجنين
العلوم االنسانية53253.2ابو الرب فايز  راضي آالء 10027681بنات جلبون الثانويةجنين
العلوم االنسانية85285.2ابو الرب مصطفى محمد أسماء 10027682بنات جلبون الثانويةجنين
العلوم االنسانية51151.1ابو الرب عبد اللطيفعدنانجواھر10027683بنات جلبون الثانويةجنين
العلوم االنسانية86486.4ابو الرب محمدحسنيدعاء10027684بنات جلبون الثانويةجنين
العلوم االنسانية89489.4ابو الرب عبد الخالقمنيرربا10027685بنات جلبون الثانويةجنين
العلوم االنسانية75875.8ابو الرب محمدساميرزان10027686بنات جلبون الثانويةجنين
العلوم االنسانية91991.9ابو الرب عبد الرحمنمحمد رنده10027687بنات جلبون الثانويةجنين
العلوم االنسانية84084ابو الرب محمدعليريم10027688بنات جلبون الثانويةجنين
العلوم االنسانية59259.2ابوالربأحمدتوفيقساجده10027689بنات جلبون الثانويةجنين
العلوم االنسانية76476.4ابوالرب حسنھيثمسالي10027690بنات جلبون الثانويةجنين



العلوم االنسانية90590.5ابوالربمحمودمحمد سندس10027691بنات جلبون الثانويةجنين
العلوم االنسانية90690.6ابو الرب مصطفى سميرسوسن10027692بنات جلبون الثانويةجنين
العلوم االنسانية97097ابو الرب فايز  عادلشذى10027693بنات جلبون الثانويةجنين
العلوم االنسانية72072ابو الرب نافعياسينصفاء10027694بنات جلبون الثانويةجنين
العلوم االنسانية87587.5ابو الرب نافعأحمدعھد 10027695بنات جلبون الثانويةجنين
العلوم االنسانية83183.1ابو الرب محمدعمرميساء10027696بنات جلبون الثانويةجنين
العلوم االنسانية75575.5البزورعبد العزيز حسنندين10027697بنات جلبون الثانويةجنين
العلوم االنسانية77777.7اغباريهكاملعبد الفتاحاركان10027700بنات الشھيد باسم صبيحات الثانويةجنين
العلوم االنسانية88688.6العمورعليمحمود اسراء 10027701بنات الشھيد باسم صبيحات الثانويةجنين
العلوم االنسانية59859.8بكرامين عبد الرحمن امال 10027702بنات الشھيد باسم صبيحات الثانويةجنين
العلوم االنسانية59659.6الفحلهشريفمحمد بيان 10027704بنات الشھيد باسم صبيحات الثانويةجنين
العلوم االنسانية65765.7فراسينياسعد صالحسجود10027707بنات الشھيد باسم صبيحات الثانويةجنين
العلوم االنسانية76976.9حرز هللاحسين حسن سجى 10027708بنات الشھيد باسم صبيحات الثانويةجنين
العلوم االنسانية69169.1صبيحاتأحمدمحمد سالم 10027710بنات الشھيد باسم صبيحات الثانويةجنين
العلوم االنسانية88388.3(حسين العلي)عبد هللاعايد سونيا 10027711بنات الشھيد باسم صبيحات الثانويةجنين
العلوم االنسانية64664.6العمورمحمد مشھورشروق10027712بنات الشھيد باسم صبيحات الثانويةجنين
العلوم االنسانية55155.1تركعبد هللا محمد شيرين10027713بنات الشھيد باسم صبيحات الثانويةجنين
العلوم االنسانية81781.7جعايصةمصطفىھيثمفرح10027714بنات الشھيد باسم صبيحات الثانويةجنين
العلوم االنسانية81781.7صبيحاتفياضشوقيمنار 10027715بنات الشھيد باسم صبيحات الثانويةجنين
العلوم االنسانية89889.8محاميد نايفجمالمنى10027716بنات الشھيد باسم صبيحات الثانويةجنين
العلوم االنسانية80680.6صبيحاتمحمود فرجميساء 10027718بنات الشھيد باسم صبيحات الثانويةجنين
العلوم االنسانية59559.5صبيحاتفؤاد غالبنور10027719بنات الشھيد باسم صبيحات الثانويةجنين
العلوم االنسانية57057مراحينخليلمحمد ھال10027721بنات الشھيد باسم صبيحات الثانويةجنين
العلوم االنسانية55355.3صبيحاتمحمد غسان ھنادي10027722بنات الشھيد باسم صبيحات الثانويةجنين
العلوم االنسانية64564.5ابو مرادعليمرادوالء 10027723بنات الشھيد باسم صبيحات الثانويةجنين
العلوم االنسانية62062جراريوسف سالم آالء 10027724بنات الھاشمية الثانويةجنين
العلوم االنسانية73673.6حمران محمد فايز بيان 10027725بنات الھاشمية الثانويةجنين
العلوم االنسانية70470.4حمران عبدالرحيم احمدجميله10027726بنات الھاشمية الثانويةجنين
العلوم االنسانية74874.8حمران كاملاسعدجوھره10027727بنات الھاشمية الثانويةجنين
العلوم االنسانية54154.1جرارصالحاحمد سارة 10027729بنات الھاشمية الثانويةجنين
العلوم االنسانية54754.7جرارعبدالرحمنذيبصابرين10027731بنات الھاشمية الثانويةجنين



العلوم االنسانية59259.2حمران عبدالرحيم (محمد كمال)مرام10027733بنات الھاشمية الثانويةجنين
العلوم االنسانية93993.9جرارمحمد راشدمرام10027734بنات الھاشمية الثانويةجنين
العلوم االنسانية83283.2جراريوسف صبريملك10027735بنات الھاشمية الثانويةجنين
العلوم االنسانية84784.7جرارحسينسالم نسرين10027736بنات الھاشمية الثانويةجنين
العلوم االنسانية69269.2حمران عبدهللاعليوفاء10027737بنات الھاشمية الثانويةجنين
العلوم االنسانية56156.1ابو زيدمحمدمؤمنبراءه10027738العربية الثانويةجنين
العلوم االنسانية58658.6حواورهمحمدعبدحنان10027739العربية الثانويةجنين
العلوم االنسانية54054دمجعيدمحمدضحى 10027741العربية الثانويةجنين
العلوم االنسانية54854.8ابو خليلمحمدرائدديما10027744الرياض الثانويةجنين
العلوم االنسانية71671.6السيدابراھيمثائرھديل10027748الرياض الثانويةجنين
العلوم االنسانية86286.2شيبانيعبداللطيفأدھمإبراھيم28027801الشھيد ابو جھاد الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية63363.3عارضةمحمودمحمدإبراھيم28027802الشھيد ابو جھاد الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية77877.8أسعدمحمدأسعدأحمد28027803الشھيد ابو جھاد الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية50750.7الحويطاتمحمدعبدالحليمأحمد28027804الشھيد ابو جھاد الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية62462.4عيوشذيبفتحيأحمد28027805الشھيد ابو جھاد الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية70170.1أبوصالحأحمدمحمدأحمد28027806الشھيد ابو جھاد الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية57957.9أبوعميرةمصطفىمحمد سعيدأحمد28027807الشھيد ابو جھاد الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية51551.5حاج أحمدعباسمحمدأحمد28027808الشھيد ابو جھاد الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية55255.2لحلوحخليليوسفأحمد28027810الشھيد ابو جھاد الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية78778.7أبوجلبوشأحمدتيسيربھاءالدين28027811الشھيد ابو جھاد الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية81581.5حمدانفريدنھادجبر28027812الشھيد ابو جھاد الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية61661.6عارضةنصريمحمدجمال28027813الشھيد ابو جھاد الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية63863.8شماليصبريخليلرائد28027815الشھيد ابو جھاد الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية60160.1أبوجلبوشأحمدناصررامي28027816الشھيد ابو جھاد الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية67567.5حمرانعليعامررشوان28027818الشھيد ابو جھاد الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية64964.9عطاريمحمدعمادعباده28027819الشھيد ابو جھاد الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية57657.6العارضةوجيهعمادعزت28027823الشھيد ابو جھاد الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية52552.5لحلوحأحمدتوفيقعالم28027824الشھيد ابو جھاد الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية64764.7عارضةلطفيوليدلطفي28027826الشھيد ابو جھاد الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية57857.8دقةنمرحاتممحمد28027830الشھيد ابو جھاد الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية87687.6حاج أحمدعباسسائدمحمد28027831الشھيد ابو جھاد الثانوية للبنينقباطية



العلوم االنسانية93693.6العارضةعفيفعمرمحمد28027832الشھيد ابو جھاد الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية58458.4حمادشفيعغسانمحمد28027833الشھيد ابو جھاد الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية56956.9رحالمحمودفوازمحمد28027834الشھيد ابو جھاد الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية79079عارضةمحمدمازنمحمد28027835الشھيد ابو جھاد الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية82682.6جبرينمحمديوسفمحمد28027836الشھيد ابو جھاد الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية66866.8أبورؤىخميسرمضانمحمود28027839الشھيد ابو جھاد الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية55655.6العارضةمحمدفريدمراد28027841الشھيد ابو جھاد الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية50750.7عبدالرحيممصطفىمحمودمصطفى28027842الشھيد ابو جھاد الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية69869.8دحبورمحمدرائدمعاذ28027843الشھيد ابو جھاد الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية58658.6حمدانمصطفىخالدنور28027846الشھيد ابو جھاد الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية58258.2رحالمنصورعبدالرحيموسام28027849الشھيد ابو جھاد الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية62462.4نزالاحمدخالدابراھيم28027851الشھيد عزت ابو الرب الثانويةقباطية
العلوم االنسانية58758.7ابوالربحسنابراھيماحمد28027854الشھيد عزت ابو الرب الثانويةقباطية
العلوم االنسانية51951.9ابوالربيوسفحساماحمد28027855الشھيد عزت ابو الرب الثانويةقباطية
العلوم االنسانية67667.6كميلناجيعبد الرحمناحمد28027860الشھيد عزت ابو الرب الثانويةقباطية
العلوم االنسانية72872.8كميلاحمدوليداحمد28027865الشھيد عزت ابو الرب الثانويةقباطية
العلوم االنسانية57757.7حنايشةعليمحمدايبك28027870الشھيد عزت ابو الرب الثانويةقباطية
العلوم االنسانية54454.4كميلحسنخيريبشير28027872الشھيد عزت ابو الرب الثانويةقباطية
العلوم االنسانية73973.9اصماديعارفامينحسين28027876الشھيد عزت ابو الرب الثانويةقباطية
العلوم االنسانية65865.8ابوالربالحاج ابراھيممحمدرامي28027879الشھيد عزت ابو الرب الثانويةقباطية
العلوم االنسانية79879.8مشارقةحسنمصباحسائد28027881الشھيد عزت ابو الرب الثانويةقباطية
العلوم االنسانية58058نزالاحمدصالحسامح28027882الشھيد عزت ابو الرب الثانويةقباطية
العلوم االنسانية58858.8طزازعةسليمانعمرسليمان28027884الشھيد عزت ابو الرب الثانويةقباطية
العلوم االنسانية72772.7سباعنةاحمدمحمودصالح28027887الشھيد عزت ابو الرب الثانويةقباطية
العلوم االنسانية83983.9كميلمحمدناجحصالح الدين28027888الشھيد عزت ابو الرب الثانويةقباطية
العلوم االنسانية69469.4كميلمحمدخليلعبد الرحمن28027890الشھيد عزت ابو الرب الثانويةقباطية
العلوم االنسانية58058مناصرةنصارفوازعبد الرحمن28027891الشھيد عزت ابو الرب الثانويةقباطية
العلوم االنسانية54054كميلخليلمحمودعبدهللا28027892الشھيد عزت ابو الرب الثانويةقباطية
العلوم االنسانية77377.3العبد هللامحمد حمدانسلطانعدي28027893الشھيد عزت ابو الرب الثانويةقباطية
العلوم االنسانية59859.8سباعنةمروحاحمدعالء28027898الشھيد عزت ابو الرب الثانويةقباطية
العلوم االنسانية70970.9زكارنةمحمدعمرعالء الدين28027899الشھيد عزت ابو الرب الثانويةقباطية



العلوم االنسانية58458.4نزالحلميعمادعالء28027900الشھيد عزت ابو الرب الثانويةقباطية
العلوم االنسانية73673.6ابوالربعبدالفتاحماجدعالء28027901الشھيد عزت ابو الرب الثانويةقباطية
العلوم االنسانية68768.7وشاحيصالحزيادعمر28027902الشھيد عزت ابو الرب الثانويةقباطية
العلوم االنسانية59759.7زكارنةاحمدحسينفادي28027904الشھيد عزت ابو الرب الثانويةقباطية
العلوم االنسانية59559.5عرميطيعمراحمدقاسم28027906الشھيد عزت ابو الرب الثانويةقباطية
العلوم االنسانية59259.2كميلعارفمحمدقاسم28027907الشھيد عزت ابو الرب الثانويةقباطية
العلوم االنسانية60860.8كميلمحمداحمدمحمد28027912الشھيد عزت ابو الرب الثانويةقباطية
العلوم االنسانية51851.8خلفمحموداحمدمحمد28027913الشھيد عزت ابو الرب الثانويةقباطية
العلوم االنسانية52252.2عسافمحمداسامةمحمد28027914الشھيد عزت ابو الرب الثانويةقباطية
العلوم االنسانية66366.3كميلمحمدايمنمحمد28027916الشھيد عزت ابو الرب الثانويةقباطية
العلوم االنسانية75675.6ابوزيدسليمعدنانمحمد28027921الشھيد عزت ابو الرب الثانويةقباطية
العلوم االنسانية73173.1زكارنةعارفعزاممحمد28027923الشھيد عزت ابو الرب الثانويةقباطية
العلوم االنسانية55355.3كميلمحمدقاسممحمد28027930الشھيد عزت ابو الرب الثانويةقباطية
العلوم االنسانية54654.6حنايشةاحمدمحمدمحمود28027938الشھيد عزت ابو الرب الثانويةقباطية
العلوم االنسانية69369.3ابوعيدطهمحمدمحمود28027939الشھيد عزت ابو الرب الثانويةقباطية
العلوم االنسانية78578.5ابوالربماجدعبدالفتاحمھدي28027942الشھيد عزت ابو الرب الثانويةقباطية
العلوم االنسانية74174.1كميلناجيماھرناجي28027945الشھيد عزت ابو الرب الثانويةقباطية
العلوم االنسانية58358.3ابوالربيوسفحسامنورالدين28027947الشھيد عزت ابو الرب الثانويةقباطية
العلوم االنسانية59759.7نزالاحمدخالدھشام28027948الشھيد عزت ابو الرب الثانويةقباطية
العلوم االنسانية72072قادريمحمودعلياحمد28027953ذكور بير الباشا الثانويةقباطية
العلوم االنسانية63663.6غوادرةفايزاحمدعبد هللا28027956ذكور بير الباشا الثانويةقباطية
العلوم االنسانية67067غوادرةفايزعدنانضياء الدين28027957ذكور بير الباشا الثانويةقباطية
العلوم االنسانية59159.1غوادرةاسماعيلزيادليث28027958ذكور بير الباشا الثانويةقباطية
العلوم االنسانية60760.7القادريموسىيحيىنادي28027959ذكور بير الباشا الثانويةقباطية
العلوم االنسانية52052خليليهمحمدعبدالرحيممحمد خير28027962ذكور مسقط الثانويةقباطية
العلوم االنسانية60460.4فشافشهأحمدسميرامجد28027968ذكور مسقط الثانويةقباطية
العلوم االنسانية81081حمدانصالحفريدامجد28027969ذكور مسقط الثانويةقباطية
العلوم االنسانية65765.7سالمهكاملعبدالمجيدامير28027970ذكور مسقط الثانويةقباطية
العلوم االنسانية53953.9ماليشهمحمدأحمدبھاء الدين28027974ذكور مسقط الثانويةقباطية
العلوم االنسانية62162.1جرارتيسيرمحمدتيسير28027975ذكور مسقط الثانويةقباطية
العلوم االنسانية53853.8أبو عونمحمدنافزحربي28027977ذكور مسقط الثانويةقباطية



العلوم االنسانية72672.6حمامرهحلميإبراھيمحلمي28027979ذكور مسقط الثانويةقباطية
العلوم االنسانية51851.8ديسينايفماجدرمزي28027981ذكور مسقط الثانويةقباطية
العلوم االنسانية59059حمامرهسعيدجمالساري28027982ذكور مسقط الثانويةقباطية
العلوم االنسانية52452.4خليليهأحمدروحيسيف28027983ذكور مسقط الثانويةقباطية
العلوم االنسانية60160.1أبو عونعوضفريدطارق28027984ذكور مسقط الثانويةقباطية
العلوم االنسانية65365.3عالونهعبد هللافوزيعبد هللا28027986ذكور مسقط الثانويةقباطية
العلوم االنسانية58258.2غنامحسنيعمادعالء28027987ذكور مسقط الثانويةقباطية
العلوم االنسانية61661.6خليليهعبد هللاغالبعالء28027988ذكور مسقط الثانويةقباطية
العلوم االنسانية72772.7خليليهيوسفمحمدعالء28027989ذكور مسقط الثانويةقباطية
العلوم االنسانية61161.1شقيقاترفيقمحمدعمر28027990ذكور مسقط الثانويةقباطية
العلوم االنسانية51651.6عالونهصالحمحمدعمر28027991ذكور مسقط الثانويةقباطية
العلوم االنسانية68568.5أبو عوننمرأحمدغريب28027992ذكور مسقط الثانويةقباطية
العلوم االنسانية67667.6أبو  عوننمرنضالقصي28027993ذكور مسقط الثانويةقباطية
العلوم االنسانية54654.6خاليلةأحمدعادللؤي28027994ذكور مسقط الثانويةقباطية
العلوم االنسانية52152.1سالمهكاملعمادمؤمن28027995ذكور مسقط الثانويةقباطية
العلوم االنسانية57357.3حمامرييوسفعيسىمؤمن28027996ذكور مسقط الثانويةقباطية
العلوم االنسانية58058سالطنهحمدانحساممحمد28027997ذكور مسقط الثانويةقباطية
العلوم االنسانية58258.2حمامرهأمينعبدهللامحمد28027998ذكور مسقط الثانويةقباطية
العلوم االنسانية59459.4عالونهفتحيعمادمحمد28027999ذكور مسقط الثانويةقباطية
العلوم االنسانية52452.4عالونهفريزمازنمحمد28028000ذكور مسقط الثانويةقباطية
العلوم االنسانية52652.6حمامرهفايزوائلمحمد28028003ذكور مسقط الثانويةقباطية
العلوم االنسانية70270.2عالونهمحمدرسميمحمود28028006ذكور مسقط الثانويةقباطية
العلوم االنسانية56156.1أبو عونمحمدجھادمراد28028007ذكور مسقط الثانويةقباطية
العلوم االنسانية60160.1غنامفوزيمحمدمصعب28028009ذكور مسقط الثانويةقباطية
العلوم االنسانية56656.6ماليشهحسنيأحمدمعاذ28028011ذكور مسقط الثانويةقباطية
العلوم االنسانية56156.1بلشهنافعمحمودنافع28028012ذكور مسقط الثانويةقباطية
العلوم االنسانية62462.4حمامرهتوفيقوليدنھاد28028014ذكور مسقط الثانويةقباطية
العلوم االنسانية75575.5حاج محمداحمدجبراحمد28028018الجديدة الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية58058قاللوهسليمانمحموداكرم28028020الجديدة الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية81981.9قاللوه اسعدفھيمسامي28028023الجديدة الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية50950.9زقزوقعزاتكاظمعزات28028026الجديدة الثانوية للبنينقباطية



العلوم االنسانية58058زقزوقعزاتطارقعزت28028027الجديدة الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية75275.2زقزوقأحمدفراسمحمد28028031الجديدة الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية81381.3قاللوةناجيناجحمحمود28028033الجديدة الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية81981.9قشتمياسينمنيرمراد28028034الجديدة الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية83383.3قاللوةيوسف احمدناصرمعاذ28028035الجديدة الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية72472.4قاللوةنمرصايلنمر28028036الجديدة الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية71271.2البزورمحمدبشيراحمد28028038ذكور رابا الثانويةقباطية
العلوم االنسانية72172.1البزورامينحاتماحمد28028039ذكور رابا الثانويةقباطية
العلوم االنسانية70370.3البزورحسينساللاحمد28028040ذكور رابا الثانويةقباطية
العلوم االنسانية50350.3البزورمصطفىسميراحمد28028041ذكور رابا الثانويةقباطية
العلوم االنسانية67367.3البزورشريفعاكفاحمد28028042ذكور رابا الثانويةقباطية
العلوم االنسانية64164.1البزورمحمودلطفيالبراء28028043ذكور رابا الثانويةقباطية
العلوم االنسانية82982.9الحروبنصرهللاعليانس28028044ذكور رابا الثانويةقباطية
العلوم االنسانية76976.9البزورمحمدياسرانس28028045ذكور رابا الثانويةقباطية
العلوم االنسانية72672.6بزورفايزعدنانفايز28028052ذكور رابا الثانويةقباطية
العلوم االنسانية60460.4البزوركايدفتحيكايد28028053ذكور رابا الثانويةقباطية
العلوم االنسانية86686.6بزورسليمانمحمودمحمد28028054ذكور رابا الثانويةقباطية
العلوم االنسانية61761.7بزورعقاباحمدمحي28028055ذكور رابا الثانويةقباطية
العلوم االنسانية76084.4دعيبسايلياعمادباسل28028061الزبابدة الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية51951.9الفارلطيفحسنبراء28028062الزبابدة الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية78887.6ابراھيمجريسسميرجريس28028063الزبابدة الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية52452.4شرقاويمحمدعبدجھاد28028065الزبابدة الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية48854.2لمبروسجورججوزيفرافت28028068الزبابدة الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية60367سعيدرفيقمرادرومل28028069الزبابدة الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية46852ذيابسليمانيعقوبسائد28028070الزبابدة الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية52752.7شرقاويلطفيوليدعبد الرحمن28028074الزبابدة الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية73281.3دعيبسبسيلوليدعدي28028075الزبابدة الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية83483.4احمديوسفابراھيمعقل28028076الزبابدة الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية77977.9عالريسعيدمحمدعوني28028077الزبابدة الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية58264.7عوادنعيممالكغيث28028078الزبابدة الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية59559.5قبالويمحمودفارسمجد28028079الزبابدة الثانوية للبنينقباطية



العلوم االنسانية72472.4سباعنهغالبايمنمحمد28028080الزبابدة الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية52052مرعيعارفسليمانمحمد28028081الزبابدة الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية69069ارشيدمحمدجمالمصطفى28028083الزبابدة الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية63763.7شرقاويلطفي ناجحھمام28028084الزبابدة الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية70278اسعيدشاكرنادروسام28028085الزبابدة الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية68576.1خرعوبهتوفيقمجيديوسف28028086الزبابدة الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية60460.4قطمشمحمودتيسيراحمد28028087سيلة الظھر الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية88588.5عبد الھاديعبد الرحمنعمرخالد28028092سيلة الظھر الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية53453.4عمريهمحمدسميحعبد هللا28028093سيلة الظھر الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية71171.1عبد الرحمننايفنبيلعبد هللا28028096سيلة الظھر الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية65865.8ابو عصبهنوافايادعصبه28028097سيلة الظھر الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية54754.7حريزعبد الحميدعبد الحكيمفؤاد28028098سيلة الظھر الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية88488.4حنتولييوسفخيروفرج28028099سيلة الظھر الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية64364.3مالولحسنيحاتممحمد28028101سيلة الظھر الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية50250.2حنتولييوسفباللمحمود28028102سيلة الظھر الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية75475.4عثمان موسى محمودخالدمراد28028104سيلة الظھر الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية55355.3عثمان موسىنجمزيادمعتز28028106سيلة الظھر الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية53053ماللحهمحمدجھادنزار28028109سيلة الظھر الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية52852.8ابو قياصفضلعادلھادي28028110سيلة الظھر الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية70870.8ابو عليابراھيمراقياحمد28028111سيريس الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية66466.4نجماحمدعزالديناحمد28028112سيريس الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية53053برھمحسنوليداحمد28028113سيريس الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية72472.4برھمصالحباسمبھاء28028117سيريس الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية67667.6قطيطمحمدوھيبعبدهللا28028125سيريس الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية56056برھمغالبعمرفاروق28028126سيريس الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية60760.7قطيطصبريرائدمؤيد28028133سيريس الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية74474.4برھمفتحينھادنورالدين28028134سيريس الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية65865.8حبايبهحسينبشيراحمد28028138صانور الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية65565.5جرارمحمودذوقاناحمد28028139صانور الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية74674.6جرارنظميمحموداحمد28028140صانور الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية71571.5جرارمحمودھانياحمد28028141صانور الثانوية للبنينقباطية



العلوم االنسانية52752.7العيسهيوسفمجاھدامير28028142صانور الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية85985.9العيسهصالحھشامسمير28028148صانور الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية70670.6الغربيهصدقيمحمدعامر28028149صانور الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية73473.4حبايبهمحمودنعمانعيد28028151صانور الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية59359.3ولد عليمصطفىمحمدغسان28028152صانور الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية55355.3اسماعيلذيباسماعيلمحمد28028154صانور الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية68468.4معاليعبد الفتاحعدناناياد28028161عجة الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية52452.4معاليفياضنوافبجاس28028162عجة الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية83283.2االحمدصدقيعليخالد28028164عجة الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية67067معاليعبد الرحمنشاھرشادي28028165عجة الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية64064معاليعبدهللاخالدعبدهللا28028166عجة الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية73073دواسمصطفىعامرعدي28028167عجة الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية61061قاسموحيدمصطفىعلي28028169عجة الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية60860.8قاسم سليمانعبد العزيزعليكرم28028171عجة الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية59059سليمانذيبايمنمؤمن28028173عجة الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية56156.1سليمانسالمهبشيرمجد28028174عجة الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية84184.1معالينافعحابسمحمد28028175عجة الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية54054صدقهحسنعوادادھم28028183عنزا الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية56656.6براھمهعبداللطيفماھرشعاع28028187عنزا الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية79979.9عمورشافعايمنعالءالدين28028189عنزا الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية68268.2خلفسعيدحسنعمار28028190عنزا الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية79079عطايهقاسمعايشقاسم28028192عنزا الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية62862.8مجاذبةرايقوليدمجيد28028193عنزا الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية70270.2براھمهمحمدمصدقمحمد28028196عنزا الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية58058ابو الوفامحمدجمالمعاذ28028198عنزا الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية55355.3العمورنعيمكمالنعيم28028199عنزا الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية53153.1صدقهعبدالرحيمابراھيمياسر28028200عنزا الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية77577.5براھمهيوسفعبدالكريميوسف28028201عنزا الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية83483.4صعابنهصالحنظامابراھيم28028202ذكور فحمة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية73773.7صعابنهجميليوسفبالل28028205ذكور فحمة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية85385.3نواصرهعبدالرحيماحمدبھاء28028206ذكور فحمة الثانويةقباطية



العلوم االنسانية73573.5نواصرهنصارخالدعبدالسالم28028211ذكور فحمة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية55255.2مراعبهشفيقنايفعبدهللا28028212ذكور فحمة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية61861.8نواصرهعلياحمدعلي28028213ذكور فحمة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية72772.7صعابنهجميلابراھيمعمرو28028214ذكور فحمة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية65765.7صعابنهعبدالفتاحنوافكرم28028215ذكور فحمة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية61761.7زھيرمحمدعبدالفتاحمحمود28028216ذكور فحمة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية79579.5صعابنهصالحھاشممحمود28028217ذكور فحمة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية66866.8مراعبهحسنعبدالرحيميحيى28028219ذكور فحمة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية58558.5صعابنهتوفيقانوريزن28028220ذكور فحمة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية86786.7جرارعبدتيسيراحمد28028222ذكور الفندقومية الثانويةقباطية
العلوم االنسانية75675.6قراريةمحمودفتحياحمد28028223ذكور الفندقومية الثانويةقباطية
العلوم االنسانية70270.2جرارناصرمحموداحمد28028224ذكور الفندقومية الثانويةقباطية
العلوم االنسانية58558.5شحادةسعيدوليدحاتم28028227ذكور الفندقومية الثانويةقباطية
العلوم االنسانية58858.8عباسعبدهللاصالحعاصم28028229ذكور الفندقومية الثانويةقباطية
العلوم االنسانية69669.6رباعطهخالدعالء28028231ذكور الفندقومية الثانويةقباطية
العلوم االنسانية80880.8حواورةاحمدمحي الدينمؤمن28028232ذكور الفندقومية الثانويةقباطية
العلوم االنسانية62862.8قراريةمحمودابراھيمنور الدين28028235ذكور الفندقومية الثانويةقباطية
العلوم االنسانية58058حسينابراھيمعمادابراھيم28028239كفر راعي الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية78378.3ملحممصطفىجمالاحمد28028241كفر راعي الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية82182.1جمعهذيابرياضاحمد28028242كفر راعي الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية80080ملحممحمودغالباحمد28028243كفر راعي الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية60960.9جمعةمحمدفريداكرم28028246كفر راعي الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية88288.2حسينمحفوظاسامهاوس28028247كفر راعي الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية80880.8صبيحجمالسميرايسر28028249كفر راعي الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية86786.7مرشدفالحسعيدايھاب28028250كفر راعي الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية64264.2اليعاقبهمحمدباسمباجس28028252كفر راعي الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية88488.4يحيىياسينمحمدبراء28028253كفر راعي الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية96096صوالحهحبيبنافزتوفيق28028255كفر راعي الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية88788.7حيدريه خليلعزميثائر28028256كفر راعي الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية95995.9صبيحمحمدسعيدجميل28028257كفر راعي الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية62362.3شيخ ابراھيمراشدماھرجھاد28028258كفر راعي الثانوية للبنينقباطية



العلوم االنسانية90290.2اطرشحسينفؤادحسين28028260كفر راعي الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية92992.9ملحميوسفمحمدخالد28028261كفر راعي الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية73673.6مرشدمحمدصالحرائد28028262كفر راعي الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية82282.2حيدريهعبدهللاعصامرسالن28028263كفر راعي الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية80780.7ابراھيممحمدنافزصالح28028266كفر راعي الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية71171.1شيخ ابراھيمرسميعبدهللاعبد السالم28028267كفر راعي الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية69269.2ملحمعبدناجحعبدالرحمن28028268كفر راعي الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية83183.1سوقيهنمرايادعدي28028270كفر راعي الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية66266.2عبيدمحمودرشادعالء28028271كفر راعي الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية92392.3صبيحعلينبيلعلي28028272كفر راعي الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية87487.4يحيىفتحيخيريفتحي28028275كفر راعي الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية76976.9جمعهنظميمحمدمالك28028276كفر راعي الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية82182.1ملحمخليلمأمونمجد28028277كفر راعي الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية60660.6ذيابمحمدحازممحمد28028280كفر راعي الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية86286.2خنفريوسفعبد الرازقمحمد28028282كفر راعي الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية70670.6ملحماحمدعليمحمد28028283كفر راعي الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية68968.9شيخ ابراھيمعبدهللاناجيمحمد28028284كفر راعي الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية62262.2ابراھيممحمدوجيهمحمد28028285كفر راعي الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية91991.9شيخ ابراھيمعبدهللافرحانمحمود28028286كفر راعي الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية69569.5جوابرهمحمدوليدھمام28028292كفر راعي الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية58058صوالحهحسنحسينيزن28028294كفر راعي الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية75775.7جلبوشصالحمحمودجاسم28028296مركه الثانويه للبنينقباطية
العلوم االنسانية67667.6حبنينسالمسميحعبد هللا28028297مركه الثانويه للبنينقباطية
العلوم االنسانية57457.4ابو جلبوشعفيفسعيدعبيده28028299مركه الثانويه للبنينقباطية
العلوم االنسانية69169.1عبد العزيزمحمدصالحعلي28028300مركه الثانويه للبنينقباطية
العلوم االنسانية81781.7موسىمحمدحسينمحمد28028301مركه الثانويه للبنينقباطية
العلوم االنسانية62262.2ضمايرهمحمدصبحيمحمد28028302مركه الثانويه للبنينقباطية
العلوم االنسانية85585.5ضمايرهشاكرعادلمحمد28028303مركه الثانويه للبنينقباطية
العلوم االنسانية77677.6سخنمحمودفوزيمھدي28028304مركه الثانويه للبنينقباطية
العلوم االنسانية64064السخنمحمودناصرھاني28028305مركه الثانويه للبنينقباطية
العلوم االنسانية77177.1ابو الربفھدطالباحمد28028306ذكور مسلية الثانويةقباطية



العلوم االنسانية57757.7ابو الربنظميراجحامين28028308ذكور مسلية الثانويةقباطية
العلوم االنسانية68868.8ابو الربخالدجمالايسر28028309ذكور مسلية الثانويةقباطية
العلوم االنسانية62462.4ابو الربعبد الكريماحمدرائد28028310ذكور مسلية الثانويةقباطية
العلوم االنسانية56756.7ابو الربسليمراسمسليم28028312ذكور مسلية الثانويةقباطية
العلوم االنسانية55655.6ابو الربقاسمھشامسيف الدين28028313ذكور مسلية الثانويةقباطية
العلوم االنسانية65765.7ابو معالحسنيعبد الرحمنعبادة28028314ذكور مسلية الثانويةقباطية
العلوم االنسانية53453.4ابو الربعبد الرحمنسميركفاح28028315ذكور مسلية الثانويةقباطية
العلوم االنسانية68568.5ابو نعيمةمحمدسعيدمحمد28028316ذكور مسلية الثانويةقباطية
العلوم االنسانية53153.1ابو الربمصطفىصابرمحمد28028317ذكور مسلية الثانويةقباطية
العلوم االنسانية51151.1ابو الربيوسفعبد الرحمنمحمد28028318ذكور مسلية الثانويةقباطية
العلوم االنسانية71971.9ابو الربحسين راشدفريدمحمد28028319ذكور مسلية الثانويةقباطية
العلوم االنسانية78178.1ابو الربعبد الرحمنمحمدمنير28028320ذكور مسلية الثانويةقباطية
العلوم االنسانية70070ابو الربفوزي فايزواصفوسيم28028321ذكور مسلية الثانويةقباطية
العلوم االنسانية57257.2نعيراتأحمدربحيأحمد28028322ميثلون الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية79879.8ربايعةنايفباللثامر28028328ميثلون الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية70270.2نعيراتمصطفىخالدخليل28028330ميثلون الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية61861.8ربايعةفوزيمعروفعبد السالم28028336ميثلون الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية62962.9ربايعةابراھيمعرسانمحمد28028342ميثلون الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية80180.1ربايعةصالحيوسفمحمد28028344ميثلون الثانوية للبنينقباطية
العلوم االنسانية56656.6عبد العزيزمحمودنضالاخالص28028401بنات عرابه الثانويةقباطية
العلوم االنسانية68268.2رحالرجااحمداسراء28028402بنات عرابه الثانويةقباطية
العلوم االنسانية79279.2عطاريمحمدصبحياسراء28028403بنات عرابه الثانويةقباطية
العلوم االنسانية87787.7موسىاسعدھشاماسيل28028405بنات عرابه الثانويةقباطية
العلوم االنسانية74474.4عسافمحمدمحموداكرام28028406بنات عرابه الثانويةقباطية
العلوم االنسانية63463.4عيوشذيبفتحياماني28028407بنات عرابه الثانويةقباطية
العلوم االنسانية70970.9مرعيذيبمحمودانوار28028409بنات عرابه الثانويةقباطية
العلوم االنسانية69569.5عريديرجامحمودانوار28028410بنات عرابه الثانويةقباطية
العلوم االنسانية64764.7لحلوحعبد اللطيفعمرايمان28028411بنات عرابه الثانويةقباطية
العلوم االنسانية97597.5ابو الربمحمدعبد الرحمناسماء28028412بنات عرابه الثانويةقباطية
العلوم االنسانية71171.1جابراحمدحاتمبراء28028413بنات عرابه الثانويةقباطية
العلوم االنسانية65365.3شيبانيمصطفىيوسفتقى28028414بنات عرابه الثانويةقباطية



العلوم االنسانية64164.1عارضهنصريحمدانحنين28028415بنات عرابه الثانويةقباطية
العلوم االنسانية76976.9حاج احمدمطلقمحمدرؤى28028420بنات عرابه الثانويةقباطية
العلوم االنسانية58958.9عبيدمحمودبسامرؤيا28028421بنات عرابه الثانويةقباطية
العلوم االنسانية67467.4العارضهشفيقنبيلربا28028423بنات عرابه الثانويةقباطية
العلوم االنسانية94094عارضهمحمدوليدربا28028424بنات عرابه الثانويةقباطية
العلوم االنسانية98598.5دحبورمحمدابراھيمرحمه28028425بنات عرابه الثانويةقباطية
العلوم االنسانية58858.8شاعرصادقبسامرحمه28028426بنات عرابه الثانويةقباطية
العلوم االنسانية58158.1اقحشمحمدكمالرحمه28028427بنات عرابه الثانويةقباطية
العلوم االنسانية86986.9تاللوهلطفيصبحيرغد28028429بنات عرابه الثانويةقباطية
العلوم االنسانية55655.6الشاعرفريدعبد هللارنا28028430بنات عرابه الثانويةقباطية
العلوم االنسانية72672.6حردانأحمدجمالرنين28028432بنات عرابه الثانويةقباطية
العلوم االنسانية92192.1عارضهمصطفىعزاتروان28028435بنات عرابه الثانويةقباطية
العلوم االنسانية53953.9الشاعرمحمدنصريروان28028436بنات عرابه الثانويةقباطية
العلوم االنسانية65965.9الشاعرفريدياسرريم28028438بنات عرابه الثانويةقباطية
العلوم االنسانية61461.4شماليصبريعبد الغنيريما28028439بنات عرابه الثانويةقباطية
العلوم االنسانية82582.5عارضهسليمانسميرزين28028441بنات عرابه الثانويةقباطية
العلوم االنسانية74574.5زھيرمحمدجمالزينب28028442بنات عرابه الثانويةقباطية
العلوم االنسانية83183.1العارضهمحمد شكريابراھيمسبأ28028443بنات عرابه الثانويةقباطية
العلوم االنسانية77077مراعبهعبد هللاحاتمشذى28028448بنات عرابه الثانويةقباطية
العلوم االنسانية63663.6عارضهمبداتحسينشروق28028449بنات عرابه الثانويةقباطية
العلوم االنسانية90390.3حجيمحموداحمدصبا28028451بنات عرابه الثانويةقباطية
العلوم االنسانية79579.5عريديمحمدمحمودصديقه28028452بنات عرابه الثانويةقباطية
العلوم االنسانية63063العارضهحمزهمحمدضحى28028455بنات عرابه الثانويةقباطية
العلوم االنسانية87087عطاريمحمدحسينعدن28028456بنات عرابه الثانويةقباطية
العلوم االنسانية73173.1اقحشفريداحمدعال28028457بنات عرابه الثانويةقباطية
العلوم االنسانية55255.2شيبانيفريدعليعھد28028458بنات عرابه الثانويةقباطية
العلوم االنسانية77977.9عارضهاحمدمحمدغصون28028459بنات عرابه الثانويةقباطية
العلوم االنسانية73073عسافرمزيمؤيدقمر28028460بنات عرابه الثانويةقباطية
العلوم االنسانية92792.7لحلوحمحموداحمدلبنى28028461بنات عرابه الثانويةقباطية
العلوم االنسانية71671.6لحلوحمحمودمازنلبنى28028462بنات عرابه الثانويةقباطية
العلوم االنسانية68568.5لحلوحعرسانعبد السالملميس28028463بنات عرابه الثانويةقباطية



العلوم االنسانية53553.5ضمايرهشاكرمروانمجد28028466بنات عرابه الثانويةقباطية
العلوم االنسانية63563.5شريدهحسينرفيقمرام28028467بنات عرابه الثانويةقباطية
العلوم االنسانية55855.8النحويحسنمحمدمرام28028468بنات عرابه الثانويةقباطية
العلوم االنسانية84184.1حشاشابراھيمعبد هللامعالي28028469بنات عرابه الثانويةقباطية
العلوم االنسانية88388.3الحويطاتمحمديوسفمھا28028471بنات عرابه الثانويةقباطية
العلوم االنسانية57957.9عواكمهشحادهباسلمي28028472بنات عرابه الثانويةقباطية
العلوم االنسانية74374.3حردانابراھيمعمرمي28028473بنات عرابه الثانويةقباطية
العلوم االنسانية77077ابو  عزيزهمحمدخالدميس28028474بنات عرابه الثانويةقباطية
العلوم االنسانية62062ابو بكرعبد الرحيميوسفندى28028475بنات عرابه الثانويةقباطية
العلوم االنسانية67567.5اقحشتوفيقعبد الجبارنھايه28028477بنات عرابه الثانويةقباطية
العلوم االنسانية50450.4لحلوحطاھرجمالنھى28028478بنات عرابه الثانويةقباطية
العلوم االنسانية92492.4الشاعرفياضصالحنھيل28028479بنات عرابه الثانويةقباطية
العلوم االنسانية82582.5عز الدينأحمدنادرنوره28028480بنات عرابه الثانويةقباطية
العلوم االنسانية89089شيبانيفريدعبد الجبارھبه28028482بنات عرابه الثانويةقباطية
العلوم االنسانية90290.2عبيدمحمودمحمدھبه28028483بنات عرابه الثانويةقباطية
العلوم االنسانية56456.4رحالمنصورنبيلھبه28028484بنات عرابه الثانويةقباطية
العلوم االنسانية79279.2طهحسينابراھيمھدى28028485بنات عرابه الثانويةقباطية
العلوم االنسانية76976.9موسىاسعدباللھمسه28028486بنات عرابه الثانويةقباطية
العلوم االنسانية57857.8الحويطيحسينعبد الباسطھند28028488بنات عرابه الثانويةقباطية
العلوم االنسانية52752.7حشاشمحمدعليوالء28028489بنات عرابه الثانويةقباطية
العلوم االنسانية91791.7ابو ناعمهساميمروانيارا28028490بنات عرابه الثانويةقباطية
العلوم االنسانية50950.9زكارنهعارففايزاثار28028491بنات قباطية الثانوية الشرقيةقباطية
العلوم االنسانية58358.3كميلصالحعبد السالمارزاق28028494بنات قباطية الثانوية الشرقيةقباطية
العلوم االنسانية85085زكارنهفايزماھراريج28028495بنات قباطية الثانوية الشرقيةقباطية
العلوم االنسانية60160.1ابو الربعبد اللطيفأديبازھار28028496بنات قباطية الثانوية الشرقيةقباطية
العلوم االنسانية83083زكارنهرسميتوفيقاسراء28028497بنات قباطية الثانوية الشرقيةقباطية
العلوم االنسانية88588.5حمامدهمحمودمحمداسراء28028498بنات قباطية الثانوية الشرقيةقباطية
العلوم االنسانية66166.1ابو الربمحمودناجحاسماء28028500بنات قباطية الثانوية الشرقيةقباطية
العلوم االنسانية53253.2كميلتوفيقوليدافنان28028502بنات قباطية الثانوية الشرقيةقباطية
العلوم االنسانية66866.8ابو الربعبد هللابراھيماالء28028503بنات قباطية الثانوية الشرقيةقباطية
العلوم االنسانية94094كميلمحمدسفياناالء28028504بنات قباطية الثانوية الشرقيةقباطية



العلوم االنسانية77777.7زكارنهتوفيقعربامل28028506بنات قباطية الثانوية الشرقيةقباطية
العلوم االنسانية66566.5ابو الربعبد الرحمنأحمداميره28028507بنات قباطية الثانوية الشرقيةقباطية
العلوم االنسانية61561.5ناصرأحمديوسفامينه28028508بنات قباطية الثانوية الشرقيةقباطية
العلوم االنسانية51851.8حمامدهامينعمرانصاف28028510بنات قباطية الثانوية الشرقيةقباطية
العلوم االنسانية60360.3ابو زيدأديبأمجدانوار28028511بنات قباطية الثانوية الشرقيةقباطية
العلوم االنسانية57957.9ابو الربعبد القادرناجيايات28028512بنات قباطية الثانوية الشرقيةقباطية
العلوم االنسانية79779.7كميلحسنعبد الرحمناية28028513بنات قباطية الثانوية الشرقيةقباطية
العلوم االنسانية50050كميلتوفيقنادرايمان28028515بنات قباطية الثانوية الشرقيةقباطية
العلوم االنسانية85385.3ابو الربعبد اللطيفأحمدايناس28028516بنات قباطية الثانوية الشرقيةقباطية
العلوم االنسانية67867.8أبو زيدسليمانفرجايه28028517بنات قباطية الثانوية الشرقيةقباطية
العلوم االنسانية63963.9عسافسعادهصالححنان28028519بنات قباطية الثانوية الشرقيةقباطية
العلوم االنسانية65765.7الرميالتعطيةحسنحنين28028520بنات قباطية الثانوية الشرقيةقباطية
العلوم االنسانية60960.9حمامدهمحمودفيصلحنين28028521بنات قباطية الثانوية الشرقيةقباطية
العلوم االنسانية96996.9كميلتيسيرمحمدحنين28028522بنات قباطية الثانوية الشرقيةقباطية
العلوم االنسانية86086ابو جعبأحمدمحمد ھاشم حنين28028523بنات قباطية الثانوية الشرقيةقباطية
العلوم االنسانية61461.4زكارنهعبد الرحمنعصامدعاء28028524بنات قباطية الثانوية الشرقيةقباطية
العلوم االنسانية66266.2ابو الربفؤادعطادعاء28028525بنات قباطية الثانوية الشرقيةقباطية
العلوم االنسانية80980.9زكارنهزكيمحموددعاء28028526بنات قباطية الثانوية الشرقيةقباطية
العلوم االنسانية78878.8ابو زيدعمرأحمددنيا28028528بنات قباطية الثانوية الشرقيةقباطية
العلوم االنسانية96396.3كميلھاشميوسفدنيا28028529بنات قباطية الثانوية الشرقيةقباطية
العلوم االنسانية83383.3كميلراغبمحمودرغد28028531بنات قباطية الثانوية الشرقيةقباطية
العلوم االنسانية50850.8ابو الربعبد الرحمنموسىرغده28028532بنات قباطية الثانوية الشرقيةقباطية
العلوم االنسانية86986.9زكارنهمحمدرياضرھام28028533بنات قباطية الثانوية الشرقيةقباطية
العلوم االنسانية79279.2فارمحمدنجيرؤى28028534بنات قباطية الثانوية الشرقيةقباطية
العلوم االنسانية83483.4كميلمحمودسليمانروان28028535بنات قباطية الثانوية الشرقيةقباطية
العلوم االنسانية76476.4الشاميأحمدعدنانروان28028536بنات قباطية الثانوية الشرقيةقباطية
العلوم االنسانية94794.7ابو الربنجيبمحمودروان28028537بنات قباطية الثانوية الشرقيةقباطية
العلوم االنسانية61261.2كميلمحمودمعاويةريم28028538بنات قباطية الثانوية الشرقيةقباطية
العلوم االنسانية85885.8ابو عابدمصطفىسعودزھره28028539بنات قباطية الثانوية الشرقيةقباطية
العلوم االنسانية96896.8كميلعارفمصطفىزھور28028540بنات قباطية الثانوية الشرقيةقباطية
العلوم االنسانية89489.4كميلناصرحسنيسبأ28028542بنات قباطية الثانوية الشرقيةقباطية



العلوم االنسانية87287.2كميلعوضمحمدستيال28028543بنات قباطية الثانوية الشرقيةقباطية
العلوم االنسانية83383.3ابو زيدزيدخالدسالم28028545بنات قباطية الثانوية الشرقيةقباطية
العلوم االنسانية52552.5ابو زيدياسينطاھرسالم28028546بنات قباطية الثانوية الشرقيةقباطية
العلوم االنسانية75975.9كميلتوفيقناجيسالم28028548بنات قباطية الثانوية الشرقيةقباطية
العلوم االنسانية89189.1أبو الربحسنيعبد المجيدسماح28028549بنات قباطية الثانوية الشرقيةقباطية
العلوم االنسانية88388.3علييوسفعمادسماح28028550بنات قباطية الثانوية الشرقيةقباطية
العلوم االنسانية71171.1حمامدهرفيقمحمودسناء28028553بنات قباطية الثانوية الشرقيةقباطية
العلوم االنسانية82182.1ابو زيدرفيقمحمودعبير28028555بنات قباطية الثانوية الشرقيةقباطية
العلوم االنسانية87187.1زكارنهمحمودحسينعدن28028556بنات قباطية الثانوية الشرقيةقباطية
العلوم االنسانية95195.1كميلسعيدباللعطاء28028557بنات قباطية الثانوية الشرقيةقباطية
العلوم االنسانية85785.7كميلعمرمحمدغدير28028559بنات قباطية الثانوية الشرقيةقباطية
العلوم االنسانية89289.2ابو الربأحمدمحمدغيد28028560بنات قباطية الثانوية الشرقيةقباطية
العلوم االنسانية82882.8كميلرفيققاسمفاطمه28028562بنات قباطية الثانوية الشرقيةقباطية
العلوم االنسانية68168.1زكارنهمحمدوليدفاطمه28028563بنات قباطية الثانوية الشرقيةقباطية
العلوم االنسانية67967.9زكارنهتوفيقأحمدليالي28028565بنات قباطية الثانوية الشرقيةقباطية
العلوم االنسانية65865.8عسافأحمدعبد الرحمنماريا28028566بنات قباطية الثانوية الشرقيةقباطية
العلوم االنسانية66566.5ابو الربفريدأيمنمرام28028568بنات قباطية الثانوية الشرقيةقباطية
العلوم االنسانية77577.5كميلمحمودسليمانمرام28028569بنات قباطية الثانوية الشرقيةقباطية
العلوم االنسانية68768.7أبو الربناجيموسىمروى28028570بنات قباطية الثانوية الشرقيةقباطية
العلوم االنسانية72272.2كميلالطاھرجاللمنار28028571بنات قباطية الثانوية الشرقيةقباطية
العلوم االنسانية52152.1ابو الربحسنيامينمنتھى28028572بنات قباطية الثانوية الشرقيةقباطية
العلوم االنسانية59759.7زكارنهمصطفىيوسفمي28028574بنات قباطية الثانوية الشرقيةقباطية
العلوم االنسانية60360.3أبو عسافراجحياسرمياده28028575بنات قباطية الثانوية الشرقيةقباطية
العلوم االنسانية88388.3أبو الربمحمدأحمدميساء28028576بنات قباطية الثانوية الشرقيةقباطية
العلوم االنسانية90290.2كميلتوفيقعمرميساء28028577بنات قباطية الثانوية الشرقيةقباطية
العلوم االنسانية72872.8زكارنهعثمانمؤيدميساء28028578بنات قباطية الثانوية الشرقيةقباطية
العلوم االنسانية80580.5كميلناجيمنتصرنجية28028579بنات قباطية الثانوية الشرقيةقباطية
العلوم االنسانية65365.3عسافعبد الرحمنغضباننرمين28028581بنات قباطية الثانوية الشرقيةقباطية
العلوم االنسانية91491.4كميلخليلمحمدنسيبه28028582بنات قباطية الثانوية الشرقيةقباطية
العلوم االنسانية90890.8كميلعارفعمرنور28028583بنات قباطية الثانوية الشرقيةقباطية
العلوم االنسانية80580.5عويضاتحسنيعبد الستارھبه28028584بنات قباطية الثانوية الشرقيةقباطية



العلوم االنسانية68168.1أبو الربمحمودمحمدھديل28028585بنات قباطية الثانوية الشرقيةقباطية
العلوم االنسانية61761.7كميلطاھركمالھنادي28028586بنات قباطية الثانوية الشرقيةقباطية
العلوم االنسانية67267.2زكارنهحسنيعمادوئام28028589بنات قباطية الثانوية الشرقيةقباطية
العلوم االنسانية84384.3كميلسليمانمحمدوعد28028591بنات قباطية الثانوية الشرقيةقباطية
العلوم االنسانية74574.5زكارنهشحادهحسنيوالء28028592بنات قباطية الثانوية الشرقيةقباطية
العلوم االنسانية75275.2الشاميأحمدعمروالء28028593بنات قباطية الثانوية الشرقيةقباطية
العلوم االنسانية61261.2أبو الربراشدكمالوالء28028594بنات قباطية الثانوية الشرقيةقباطية
العلوم االنسانية51751.7ابو الربنجيبعمرياسمين28028595بنات قباطية الثانوية الشرقيةقباطية
العلوم االنسانية62462.4زكارنهأحمدنصريانا28028596بنات قباطية الثانوية الشرقيةقباطية
العلوم االنسانية78378.3سباعنهعمرعماداثار28028597بنات قباطية الثانوية الغربيةقباطية
العلوم االنسانية63463.4سباعنهابراھيمعبدالرحمناحالم28028598بنات قباطية الثانوية الغربيةقباطية
العلوم االنسانية87887.8تركمانرضامحمداسماء28028600بنات قباطية الثانوية الغربيةقباطية
العلوم االنسانية58558.5تركمانرضانظمياسنات28028601بنات قباطية الثانوية الغربيةقباطية
العلوم االنسانية75675.6ابو الرباحمدمحمدامال28028602بنات قباطية الثانوية الغربيةقباطية
العلوم االنسانية69769.7نزاليوسفوليداماني28028603بنات قباطية الثانوية الغربيةقباطية
العلوم االنسانية80780.7نزالمحمودنصريامنه28028605بنات قباطية الثانوية الغربيةقباطية
العلوم االنسانية61361.3الديرياحمدفخريانصار28028606بنات قباطية الثانوية الغربيةقباطية
العلوم االنسانية80280.2نزالأحمدخالدانعام28028607بنات قباطية الثانوية الغربيةقباطية
العلوم االنسانية76076زكارنهأحمدفيصلانوار28028609بنات قباطية الثانوية الغربيةقباطية
العلوم االنسانية64764.7نزالعبدالعفوفياضايات28028610بنات قباطية الثانوية الغربيةقباطية
العلوم االنسانية54554.5زكارنهمحمودنبيلجيالن28028611بنات قباطية الثانوية الغربيةقباطية
العلوم االنسانية87987.9خزيميهحسينخالدحنين28028612بنات قباطية الثانوية الغربيةقباطية
العلوم االنسانية72272.2زكارنهامينعطاديانا28028613بنات قباطية الثانوية الغربيةقباطية
العلوم االنسانية95795.7سباعنهاحمدعدنانربا28028615بنات قباطية الثانوية الغربيةقباطية
العلوم االنسانية62562.5سباعنهمحمديوسفربا28028616بنات قباطية الثانوية الغربيةقباطية
العلوم االنسانية92292.2نزالامينخالدسبأ28028618بنات قباطية الثانوية الغربيةقباطية
العلوم االنسانية92492.4حنايشهحسنجمالسجى28028619بنات قباطية الثانوية الغربيةقباطية
العلوم االنسانية72772.7نزالذيابياسرسالم28028621بنات قباطية الثانوية الغربيةقباطية
العلوم االنسانية72472.4نزالمحمدعبدالحكيمسميه28028622بنات قباطية الثانوية الغربيةقباطية
العلوم االنسانية87587.5سباعنهمحمدمحمودشھد28028623بنات قباطية الثانوية الغربيةقباطية
العلوم االنسانية75175.1زكارنهأحمدمدينشھد28028624بنات قباطية الثانوية الغربيةقباطية



العلوم االنسانية67867.8غرابيوسففالحصابرين28028625بنات قباطية الثانوية الغربيةقباطية
العلوم االنسانية64064نزالذيابجاسرعايده28028626بنات قباطية الثانوية الغربيةقباطية
العلوم االنسانية73073سباعنهمحمدايادعبير28028627بنات قباطية الثانوية الغربيةقباطية
العلوم االنسانية80380.3جاسمجمعهعوضفدوى28028629بنات قباطية الثانوية الغربيةقباطية
العلوم االنسانية74274.2سباعنهأحمدحساملينا28028630بنات قباطية الثانوية الغربيةقباطية
العلوم االنسانية92792.7ابو معالعبدالرحمننزارمي28028631بنات قباطية الثانوية الغربيةقباطية
العلوم االنسانية76876.8نزالمحمدجمالميساء28028632بنات قباطية الثانوية الغربيةقباطية
العلوم االنسانية75075زكارنهقاسمزيادنائله28028633بنات قباطية الثانوية الغربيةقباطية
العلوم االنسانية61261.2قاسممحمدعبدالرحمننور28028635بنات قباطية الثانوية الغربيةقباطية
العلوم االنسانية54654.6حنايشهسعيدماجدھاله28028636بنات قباطية الثانوية الغربيةقباطية
العلوم االنسانية56856.8عنوقمحمودصادقھبه28028637بنات قباطية الثانوية الغربيةقباطية
العلوم االنسانية72172.1نزالنافععطاھبه28028638بنات قباطية الثانوية الغربيةقباطية
العلوم االنسانية57857.8ابوالربعبدالرحمنزيادھديل28028639بنات قباطية الثانوية الغربيةقباطية
العلوم االنسانية59259.2سباعنهمحمودحمدانوفاء28028641بنات قباطية الثانوية الغربيةقباطية
العلوم االنسانية96196.1سباعنهتوفيقموسىياسمين28028642بنات قباطية الثانوية الغربيةقباطية
العلوم االنسانية66266.2قادريهأحمدنعيمبراءه28028644بنات بير الباشا الثانويهقباطية
العلوم االنسانية55755.7غوادرهاسماعيلزيادتماضر28028645بنات بير الباشا الثانويهقباطية
العلوم االنسانية54854.8غوادرهكمالماھرداليه28028646بنات بير الباشا الثانويهقباطية
العلوم االنسانية66166.1يوسفيوسففريزشھناز28028648بنات بير الباشا الثانويهقباطية
العلوم االنسانية57957.9جرارنمرزياداالء28028650بنات جبع الثانويهقباطية
العلوم االنسانية51251.2فشافشهسليمسليماناالء28028652بنات جبع الثانويهقباطية
العلوم االنسانية87387.3غنامتوفيقمروانايات28028653بنات جبع الثانويهقباطية
العلوم االنسانية79779.7غنامعمرمحمدايات28028654بنات جبع الثانويهقباطية
العلوم االنسانية78278.2العالونهعبدالرزاقجودتايات28028655بنات جبع الثانويهقباطية
العلوم االنسانية67667.6ابو عونمفلحاحمدابتھال28028656بنات جبع الثانويهقباطية
العلوم االنسانية82882.8عالونهسعيدثابتاسراء28028657بنات جبع الثانويهقباطية
العلوم االنسانية64164.1سالمهكاملزياداسراء28028658بنات جبع الثانويهقباطية
العلوم االنسانية88188.1اوھيبعبد الرحمنسميحاسراء28028659بنات جبع الثانويهقباطية
العلوم االنسانية88188.1غنامامينمحموداسالم28028661بنات جبع الثانويهقباطية
العلوم االنسانية69369.3خليليهعمرمحموداكرام28028662بنات جبع الثانويهقباطية
العلوم االنسانية54654.6فشافشهعبد العزيزخالدامل28028663بنات جبع الثانويهقباطية



العلوم االنسانية73573.5فشافشهسليممحموداميره28028664بنات جبع الثانويهقباطية
العلوم االنسانية60360.3فشافشهعبد العزيزثائرانصاف28028665بنات جبع الثانويهقباطية
العلوم االنسانية57557.5ابو عوناحمدمحمدانعام28028666بنات جبع الثانويهقباطية
العلوم االنسانية91791.7عباسعباسزيادانوار28028668بنات جبع الثانويهقباطية
العلوم االنسانية52552.5حمامرهحسنمروانانوار28028670بنات جبع الثانويهقباطية
العلوم االنسانية56356.3حمامرهاسعدمحمدايمان28028672بنات جبع الثانويهقباطية
العلوم االنسانية59559.5ماليشهانيسصالحجمانه28028674بنات جبع الثانويهقباطية
العلوم االنسانية81381.3ماليشهحسنيوليدجنان28028675بنات جبع الثانويهقباطية
العلوم االنسانية55855.8سالمهمحمودجميلخلود28028676بنات جبع الثانويهقباطية
العلوم االنسانية55155.1ابو عونابراھيممحمددعاء28028679بنات جبع الثانويهقباطية
العلوم االنسانية62262.2حمورعبد اللطيفمحمددينا28028682بنات جبع الثانويهقباطية
العلوم االنسانية98098حاج سعيدتيسيرباسمرانيه28028685بنات جبع الثانويهقباطية
العلوم االنسانية56356.3جابرمحمدوحيدرزان28028686بنات جبع الثانويهقباطية
العلوم االنسانية78978.9فاخورينايفمحمودزينب28028690بنات جبع الثانويهقباطية
العلوم االنسانية89889.8فشافشةمحمودمحمدسجى28028691بنات جبع الثانويهقباطية
العلوم االنسانية78278.2غنامعبدهللامحمدسالم28028693بنات جبع الثانويهقباطية
العلوم االنسانية93493.4ابو عونفوزيمحمدسالم28028694بنات جبع الثانويهقباطية
العلوم االنسانية83883.8حمامرةفايزوائلسماح28028695بنات جبع الثانويهقباطية
العلوم االنسانية68468.4ماليشةمحمودمازنسناء28028696بنات جبع الثانويهقباطية
العلوم االنسانية63663.6ماليشةأنيسأحمدشفاء28028698بنات جبع الثانويهقباطية
العلوم االنسانية74374.3فشافشةسعيدمحمدشھناز28028700بنات جبع الثانويهقباطية
العلوم االنسانية77877.8خليليةحسنيعبد الكريمصفاء28028701بنات جبع الثانويهقباطية
العلوم االنسانية94694.6ماليشةحسنعمرعبير28028703بنات جبع الثانويهقباطية
العلوم االنسانية88788.7غناممحمدخالدعال28028704بنات جبع الثانويهقباطية
العلوم االنسانية93193.1عالونةعجاجزيادعال28028705بنات جبع الثانويهقباطية
العلوم االنسانية58458.4عالونةجميلمروانغدير28028707بنات جبع الثانويهقباطية
العلوم االنسانية96996.9عالونةحسنيمنيرغدير28028708بنات جبع الثانويهقباطية
العلوم االنسانية72572.5عالونةنصرمحمودلما28028709بنات جبع الثانويهقباطية
العلوم االنسانية92192.1أبو عونفوزياسماعيللينا28028710بنات جبع الثانويهقباطية
العلوم االنسانية75975.9غنامتوفيقرضوانلينا28028711بنات جبع الثانويهقباطية
العلوم االنسانية86986.9خليليةأحمدخالدمالك28028714بنات جبع الثانويهقباطية



العلوم االنسانية66266.2سالمةابراھيممازنملك28028715بنات جبع الثانويهقباطية
العلوم االنسانية67167.1فشافشةسليمرياضمريم28028716بنات جبع الثانويهقباطية
العلوم االنسانية70370.3فاخورياسماعيلخالدمنى28028718بنات جبع الثانويهقباطية
العلوم االنسانية66466.4غنامتوفيقمحمدمھا28028720بنات جبع الثانويهقباطية
العلوم االنسانية76776.7خليليةعمرمحمدنبال28028722بنات جبع الثانويهقباطية
العلوم االنسانية63563.5غنامعبد هللاثابتنجالء28028724بنات جبع الثانويهقباطية
العلوم االنسانية71171.1ابوعونابراھيمفوزينور28028726بنات جبع الثانويهقباطية
العلوم االنسانية69469.4ابو عونمنصورقاسمنور28028727بنات جبع الثانويهقباطية
العلوم االنسانية65865.8خليليةمحمدنضالنوره28028728بنات جبع الثانويهقباطية
العلوم االنسانية61461.4خليليةحسانسعودھدوء28028729بنات جبع الثانويهقباطية
العلوم االنسانية72172.1فشافشهمحموداحمدھناء28028732بنات جبع الثانويهقباطية
العلوم االنسانية76876.8غنامانورجودتھيا28028733بنات جبع الثانويهقباطية
العلوم االنسانية77677.6ماليشهامينقدريورود28028734بنات جبع الثانويهقباطية
العلوم االنسانية54254.2عالونهصالحجمالوصال28028735بنات جبع الثانويهقباطية
العلوم االنسانية50250.2خليليهاحمدتحسينوفاء28028737بنات جبع الثانويهقباطية
العلوم االنسانية53253.2ماليشهحسنيتوفيقوفاء28028738بنات جبع الثانويهقباطية
العلوم االنسانية76676.6زقزوقفريزسفاحاثار28028741بنات الجديدة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية91091قاللوهامينسالمافنان28028743بنات الجديدة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية88588.5قشتمياسينسميراماني28028744بنات الجديدة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية88588.5قاللوهفيصلكمالامل28028745بنات الجديدة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية72572.5قشتمابراھيممھندامل28028746بنات الجديدة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية65565.5قاللوهحسننايفامل28028747بنات الجديدة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية59259.2قاسمحامدعايدانغام28028748بنات الجديدة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية71171.1 ابوخضرهمحمدنضالبيان28028749بنات الجديدة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية57557.5قاللوهخليلفيصلتھاني28028750بنات الجديدة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية57657.6قاللوهاسماعيلمصطفىجنان28028752بنات الجديدة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية65965.9قاللوهجودتمحمودحنان28028753بنات الجديدة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية58858.8محمدمحمودأحمدحنين28028754بنات الجديدة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية78978.9حج محمدفارسجمالحنين28028755بنات الجديدة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية81681.6براھمهصالحعبد هللاحنين28028756بنات الجديدة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية52452.4ابوسمرهسالمحمدانديانا28028757بنات الجديدة الثانويةقباطية



العلوم االنسانية87087زقزوقسليمزيادرماح28028758بنات الجديدة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية79779.7ابوخضرعوضعبدالكريمرھام28028759بنات الجديدة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية88888.8قشتمعبدالرحيممحمودروال28028760بنات الجديدة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية54054قشتمابراھيممھندريم28028761بنات الجديدة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية73973.9ابوسمرهماجدجادهللاساجده28028762بنات الجديدة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية84684.6سمارهحمدانايادساجده28028763بنات الجديدة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية65065ابوخضرهمحمدخضرساجده28028764بنات الجديدة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية59359.3محمدعوضعالمساجده28028765بنات الجديدة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية76576.5زقزوقكاملعبد القادرسالم28028766بنات الجديدة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية65665.6قاللوهعليفايقسناء28028768بنات الجديدة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية85985.9قطيطمحمدصباحشيرين28028769بنات الجديدة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية69869.8جرارسعيدأحمدصابرين28028770بنات الجديدة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية66866.8جرارحافظحسنيصابرين28028771بنات الجديدة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية74774.7قاللوهابراھيمزيادصفاء28028772بنات الجديدة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية90490.4قاللوهعليذيابعزيزه28028774بنات الجديدة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية65165.1محمدعوضمروانفداء28028776بنات الجديدة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية54954.9جرارمحمدعبدالرازقمريم28028777بنات الجديدة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية74074محمدحسنتحسينمنار28028778بنات الجديدة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية70970.9قشتمابراھيممازننيفين28028780بنات الجديدة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية61161.1قاللوهأديبوحيدھاله28028781بنات الجديدة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية53153.1قاللوهمحمدسعيدھديل28028784بنات الجديدة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية85685.6ابوخضرعوضوائلھديل28028785بنات الجديدة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية58158.1قاللوهعليطارقھنادي28028786بنات الجديدة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية79179.1جرارمحمدداودھيا28028787بنات الجديدة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية89789.7قاللوهقاسمعرسانھيا28028788بنات الجديدة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية56656.6قاللوهعليمالكوفاء28028789بنات الجديدة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية78778.7قاللوهكاملعمروالء28028790بنات الجديدة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية58558.5البزورحسنعدنانرحيق28028792بنات رابا الثانويةقباطية
العلوم االنسانية77277.2البزوراحمدابراھيمروان28028793بنات رابا الثانويةقباطية
العلوم االنسانية69269.2البزوريونسزاھيزينب28028795بنات رابا الثانويةقباطية
العلوم االنسانية71671.6البزورأحمدمحمدساجدة28028796بنات رابا الثانويةقباطية



العلوم االنسانية81081البزورنادرصالحسامية28028797بنات رابا الثانويةقباطية
العلوم االنسانية73573.5البزورفارسبشارسجى28028798بنات رابا الثانويةقباطية
العلوم االنسانية65665.6قصاروهمحمدنايفسكينة28028799بنات رابا الثانويةقباطية
العلوم االنسانية73873.8بزورمحمدبشيرصابرين28028802بنات رابا الثانويةقباطية
العلوم االنسانية76376.3البزورنمرتيسيرصفاء28028803بنات رابا الثانويةقباطية
العلوم االنسانية77477.4البزورفارسبشارضحى28028804بنات رابا الثانويةقباطية
العلوم االنسانية81681.6البزورغالبغسانعرين28028805بنات رابا الثانويةقباطية
العلوم االنسانية75275.2قصراويمحمودأحمدلما28028806بنات رابا الثانويةقباطية
العلوم االنسانية65565.5البزورعبدالرحمنزيادمي28028809بنات رابا الثانويةقباطية
العلوم االنسانية94894.8البزورمحمدعلينجاة28028811بنات رابا الثانويةقباطية
العلوم االنسانية53053بزورعبد هللاعماد الديننديه28028812بنات رابا الثانويةقباطية
العلوم االنسانية85685.6البزورمحمدباسلھتاف28028813بنات رابا الثانويةقباطية
العلوم االنسانية78078البزورأحمدجھادوفاء28028815بنات رابا الثانويةقباطية
العلوم االنسانية97597.5البزورمحمدعمادوفاء28028816بنات رابا الثانويةقباطية
العلوم االنسانية69377"خليل ابراھيم" يعقوبعزوتماره28028821بنات الزبابدة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية52752.7سعايدهمحمدعاطفداليا28028824بنات الزبابدة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية58865.3ابراھيمسليمانماھردانه28028825بنات الزبابدة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية83392.6اسعيدداودفھميدعاء28028826بنات الزبابدة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية51151.1ارشيدعبد الحميدزيادرشا28028828بنات الزبابدة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية61968.8داودعوضسمعانسجود28028831بنات الزبابدة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية56156.1ابو خرجمحمدعدنانسناء28028835بنات الزبابدة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية57457.4غناماحمديوسفسھاد28028836بنات الزبابدة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية90490.4نبھانيمحمودنايفسھى28028837بنات الزبابدة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية58364.8خليل ابراھيمصليباعيسىعبير28028838بنات الزبابدة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية55761.9اسعيدجادنبيللونا28028841بنات الزبابدة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية51757.4خضرعبد هللاجابيلينا28028842بنات الزبابدة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية77486فضهاميناديبمارلين28028843بنات الزبابدة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية74582.8غنامفارسيوسفمرتا28028844بنات الزبابدة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية73773.7الحروبعبد الفالحعبد الرؤوفمنى28028845بنات الزبابدة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية70670.6تركمانقاسمزاھيمنيره28028846بنات الزبابدة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية70170.1ارشيدمحمدرضوانمھا28028847بنات الزبابدة الثانويةقباطية



العلوم االنسانية73073فياضاسعدعبد هللامھا28028848بنات الزبابدة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية58565دعيبسفرحعبد هللاميران28028849بنات الزبابدة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية53259.1عيسىاميلمالكناردين28028851بنات الزبابدة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية83492.7كسابريجميلنعمت هللانانسي28028853بنات الزبابدة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية65065شرقاويفؤادطالبنھال28028854بنات الزبابدة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية63370.3غنامساريغطاسنيفين28028855بنات الزبابدة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية69569.5تركمانخضريوسفھبة28028856بنات الزبابدة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية70077.8عوادتوفيقنايفھديل28028858بنات الزبابدة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية59666.2 ابراھيم"خليل" لطيف مباركھناء28028859بنات الزبابدة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية85785.7فياضرجامحمودھناء28028860بنات الزبابدة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية89489.4ابو عصبهأحمديوسفاحالم28028861بنات سيلة الظھر الثانويةقباطية
العلوم االنسانية85385.3ابو دياكعارفعبد الرحمناسراء28028862بنات سيلة الظھر الثانويةقباطية
العلوم االنسانية85485.4حنتولياسماعيلعبد الرحيماسراء28028863بنات سيلة الظھر الثانويةقباطية
العلوم االنسانية53053طعمهابراھيمناصراسماء28028864بنات سيلة الظھر الثانويةقباطية
العلوم االنسانية84884.8زعروراحمدعبد هللاالء28028865بنات سيلة الظھر الثانويةقباطية
العلوم االنسانية57057حنتوليعبد العزيزعدناناالء28028866بنات سيلة الظھر الثانويةقباطية
العلوم االنسانية80080زبيدينمرعماداحالم28028870بنات سيلة الظھر الثانويةقباطية
العلوم االنسانية95495.4حنتوليخالدكفاحاحالم28028871بنات سيلة الظھر الثانويةقباطية
العلوم االنسانية73573.5ناصرمحمدسميرالھام28028872بنات سيلة الظھر الثانويةقباطية
العلوم االنسانية85685.6ابو علبهذيبابراھيمامانه28028873بنات سيلة الظھر الثانويةقباطية
العلوم االنسانية94294.2عثمان موسىنادرتيسيرانصاف28028874بنات سيلة الظھر الثانويةقباطية
العلوم االنسانية61561.5أبو دياكعاشورعدنانانغام28028875بنات سيلة الظھر الثانويةقباطية
العلوم االنسانية59859.8ابو علبهذيبمحمدانوار28028876بنات سيلة الظھر الثانويةقباطية
العلوم االنسانية77277.2الجملمحمدمحمودتسنيم28028878بنات سيلة الظھر الثانويةقباطية
العلوم االنسانية93293.2ابو عليرشيدمحمددنيا28028879بنات سيلة الظھر الثانويةقباطية
العلوم االنسانية79179.1عبد هللاعبد هللاغالبدينا28028880بنات سيلة الظھر الثانويةقباطية
العلوم االنسانية63663.6زعرورأحمدخالدرغده28028881بنات سيلة الظھر الثانويةقباطية
العلوم االنسانية89589.5االخرسأحمدعزامرماء28028882بنات سيلة الظھر الثانويةقباطية
العلوم االنسانية80980.9ابو دياكعبد الرحيمعمادرنده28028884بنات سيلة الظھر الثانويةقباطية
العلوم االنسانية74374.3ذيبكاملخالدرنين28028885بنات سيلة الظھر الثانويةقباطية
العلوم االنسانية86986.9غانممحمودجمالريما28028886بنات سيلة الظھر الثانويةقباطية



العلوم االنسانية57057حنتولييوسفمحمدزھور28028887بنات سيلة الظھر الثانويةقباطية
العلوم االنسانية89289.2حنتوليكاملفرحانسالم28028888بنات سيلة الظھر الثانويةقباطية
العلوم االنسانية73373.3رابعهمحمدفوزيسناء28028889بنات سيلة الظھر الثانويةقباطية
العلوم االنسانية58458.4ناصرصادقعليسھى28028890بنات سيلة الظھر الثانويةقباطية
العلوم االنسانية87787.7ابو دياكاحمدزيادشفاء28028891بنات سيلة الظھر الثانويةقباطية
العلوم االنسانية72572.5اشرمعبد هللاصبريصابرين28028892بنات سيلة الظھر الثانويةقباطية
العلوم االنسانية77577.5قطمشسليمانجميلعبير28028893بنات سيلة الظھر الثانويةقباطية
العلوم االنسانية87187.1ابو لحيهابراھيمعدنانعبير28028894بنات سيلة الظھر الثانويةقباطية
العلوم االنسانية71471.4ابو قياصعبد هللارائدغروب28028895بنات سيلة الظھر الثانويةقباطية
العلوم االنسانية83983.9رابعهعبد اللطيفعبد الرحمنغصون28028896بنات سيلة الظھر الثانويةقباطية
العلوم االنسانية61861.8اخرسنعيمماھرغصون28028897بنات سيلة الظھر الثانويةقباطية
العلوم االنسانية73773.7زعرور فوزيرائدفداء28028898بنات سيلة الظھر الثانويةقباطية
العلوم االنسانية79779.7مالولمحمودمحمدفداء28028899بنات سيلة الظھر الثانويةقباطية
العلوم االنسانية81381.3حنتوليمحمدماھرلينا28028900بنات سيلة الظھر الثانويةقباطية
العلوم االنسانية78078حمدانيوسفوائلمروه28028902بنات سيلة الظھر الثانويةقباطية
العلوم االنسانية88788.7غانمبشيرعبد الرحمنمريم28028903بنات سيلة الظھر الثانويةقباطية
العلوم االنسانية91991.9حنتوليأحمدمحمودمھا28028904بنات سيلة الظھر الثانويةقباطية
العلوم االنسانية90390.3رحالصديقزيادمي28028905بنات سيلة الظھر الثانويةقباطية
العلوم االنسانية92292.2ابو دياكعبد الرحيمتيسيرنسرين28028908بنات سيلة الظھر الثانويةقباطية
العلوم االنسانية94394.3مالولعبد هللاجميلنسرين28028909بنات سيلة الظھر الثانويةقباطية
العلوم االنسانية63863.8ابو دياكنجيبناصرھبه28028912بنات سيلة الظھر الثانويةقباطية
العلوم االنسانية58658.6اخرسنعيمتحسينھنادي28028913بنات سيلة الظھر الثانويةقباطية
العلوم االنسانية64464.4عثمان موسىلطفيماھرھيا28028916بنات سيلة الظھر الثانويةقباطية
العلوم االنسانية87487.4 عثمان موسىنجمرياضوفاء28028917بنات سيلة الظھر الثانويةقباطية
العلوم االنسانية60060قطمشسميحزيادوالء28028919بنات سيلة الظھر الثانويةقباطية
العلوم االنسانية56356.3داودحسننصريازھار28028921بنات سيريس الثانويةقباطية
العلوم االنسانية62662.6قطيطصبريمحموداسراء28028922بنات سيريس الثانويةقباطية
العلوم االنسانية84884.8نجمجميلعصاماسماء28028923بنات سيريس الثانويةقباطية
العلوم االنسانية85185.1اقطيطعبدهللافھمياسمھان28028924بنات سيريس الثانويةقباطية
العلوم االنسانية95895.8قطيطيوسفزياداالء28028925بنات سيريس الثانويةقباطية
العلوم االنسانية53953.9محمودحمد عارففوزيالفت28028926بنات سيريس الثانويةقباطية



العلوم االنسانية63063نجمسعيدمصطفىاماني28028928بنات سيريس الثانويةقباطية
العلوم االنسانية89989.9برھممثقالاحمدانتصار28028930بنات سيريس الثانويةقباطية
العلوم االنسانية89489.4نجماحمدمأمونانسام28028931بنات سيريس الثانويةقباطية
العلوم االنسانية71771.7عوادعليتيسيرتسنيم28028934بنات سيريس الثانويةقباطية
العلوم االنسانية70370.3عوادعبد اللطيففازعتمام28028935بنات سيريس الثانويةقباطية
العلوم االنسانية61061جبرينعبدهللاحسنحنين28028936بنات سيريس الثانويةقباطية
العلوم االنسانية82282.2محمودفايزيوسفذاكرة28028937بنات سيريس الثانويةقباطية
العلوم االنسانية71071محمودفايزمحمودرانيا28028938بنات سيريس الثانويةقباطية
العلوم االنسانية64464.4نجمعبد اللطيفسعيدرته28028940بنات سيريس الثانويةقباطية
العلوم االنسانية54254.2ابو عليتايهاحمدرماح28028941بنات سيريس الثانويةقباطية
العلوم االنسانية68168.1ابو عليمحمدنصررنا28028943بنات سيريس الثانويةقباطية
العلوم االنسانية64264.2عوادنافعنبيلريم28028945بنات سيريس الثانويةقباطية
العلوم االنسانية66566.5عوادنافعقاصدسجود28028947بنات سيريس الثانويةقباطية
العلوم االنسانية84684.6سمارهمبداوليدسرا28028948بنات سيريس الثانويةقباطية
العلوم االنسانية62062قطيطصبريعايدسوار28028949بنات سيريس الثانويةقباطية
العلوم االنسانية73773.7محمودمحمدخالدشراز28028950بنات سيريس الثانويةقباطية
العلوم االنسانية70970.9عالونةاحمدغازيشفاء28028951بنات سيريس الثانويةقباطية
العلوم االنسانية51851.8سمارةرفيقمحمدصابرين28028952بنات سيريس الثانويةقباطية
العلوم االنسانية86586.5برھمحسنوحيدصابرين28028953بنات سيريس الثانويةقباطية
العلوم االنسانية52052محمودعبد الرحيميحيىصباح28028954بنات سيريس الثانويةقباطية
العلوم االنسانية77177.1محمودفايزاحمدصفاء28028955بنات سيريس الثانويةقباطية
العلوم االنسانية74774.7سمارةاحمدعارفصفاء28028956بنات سيريس الثانويةقباطية
العلوم االنسانية90290.2محمودماجدمحمدصفاء28028957بنات سيريس الثانويةقباطية
العلوم االنسانية76376.3زيدعزاتحسينفاطمة28028960بنات سيريس الثانويةقباطية
العلوم االنسانية70070سمارةفايز أمينجماللطيفة28028963بنات سيريس الثانويةقباطية
العلوم االنسانية92692.6قطيطاسماعيلعمرمرفت28028964بنات سيريس الثانويةقباطية
العلوم االنسانية58658.6ابو جبلعزيزعمادمريم28028965بنات سيريس الثانويةقباطية
العلوم االنسانية90290.2ابو عليخليلتحسيننجاح28028966بنات سيريس الثانويةقباطية
العلوم االنسانية65965.9نجمابراھيمنزيهنورا28028967بنات سيريس الثانويةقباطية
العلوم االنسانية79579.5ابو جبلاحمدسليمنوره28028968بنات سيريس الثانويةقباطية
العلوم االنسانية55355.3نجمفارسموفقھانيه28028969بنات سيريس الثانويةقباطية



العلوم االنسانية57957.9قطيطراشدانورھناء28028970بنات سيريس الثانويةقباطية
العلوم االنسانية61761.7عوادعبدوعدنانھنادي28028971بنات سيريس الثانويةقباطية
العلوم االنسانية53253.2برھمفتحيمحمدھنادي28028972بنات سيريس الثانويةقباطية
العلوم االنسانية67467.4محمودعليصبريھيفاء28028973بنات سيريس الثانويةقباطية
العلوم االنسانية70170.1ابو عليمحمدتيسيروفاء28028974بنات سيريس الثانويةقباطية
العلوم االنسانية68668.6ابو عليمحمدحسينآيه28028975بنات صانور الثانويةقباطية
العلوم االنسانية81981.9جرارلطفيجمالاحالم28028976بنات صانور الثانويةقباطية
العلوم االنسانية64964.9ولد عليعبد الجبارعالء الديناماني28028977بنات صانور الثانويةقباطية
العلوم االنسانية53453.4غربيهصادقناجحاناس28028978بنات صانور الثانويةقباطية
العلوم االنسانية70370.3ولد عليمصطفىمحمدانسام28028979بنات صانور الثانويةقباطية
العلوم االنسانية54654.6جرارلطفيعمرانوار28028980بنات صانور الثانويةقباطية
العلوم االنسانية51851.8العيسهصالحھشامايمان28028981بنات صانور الثانويةقباطية
العلوم االنسانية78578.5عيسهمرشدھاللدنيا28028987بنات صانور الثانويةقباطية
العلوم االنسانية50250.2حبايبهخليلاحمدرماز28028988بنات صانور الثانويةقباطية
العلوم االنسانية87487.4مجدوبهاحمدعبد الرحمنروال28028989بنات صانور الثانويةقباطية
العلوم االنسانية62462.4عليعمرأنيسزريفة28028990بنات صانور الثانويةقباطية
العلوم االنسانية62162.1مجادبهرايقفؤادزھور28028991بنات صانور الثانويةقباطية
العلوم االنسانية78478.4دحدوالنعطا هللانعمانزينب28028992بنات صانور الثانويةقباطية
العلوم االنسانية75775.7عيسهتوفيقمنيرسالي28028993بنات صانور الثانويةقباطية
العلوم االنسانية65465.4عيسهراجيمحمدسماح28028994بنات صانور الثانويةقباطية
العلوم االنسانية64864.8الغربيهحسينسميحسنابل28028996بنات صانور الثانويةقباطية
العلوم االنسانية54654.6ابو الوفاطاھرسميرسھى28028997بنات صانور الثانويةقباطية
العلوم االنسانية65165.1حبايبهكايدمحمدصفاء28028999بنات صانور الثانويةقباطية
العلوم االنسانية58258.2أبو وفاروحيتيسيرعلياء28029001بنات صانور الثانويةقباطية
العلوم االنسانية70170.1العيسهمحمودصالحلورين28029004بنات صانور الثانويةقباطية
العلوم االنسانية70470.4جرارمحمودفوازماجدة28029005بنات صانور الثانويةقباطية
العلوم االنسانية57757.7جرارمحمودذوقانمرح28029007بنات صانور الثانويةقباطية
العلوم االنسانية50050العيسهمحمودعبد الرحمنمريم28029008بنات صانور الثانويةقباطية
العلوم االنسانية61561.5حبايبهحسننوافنور28029011بنات صانور الثانويةقباطية
العلوم االنسانية88988.9ولد عليمصطفىعبد الرحمننيفين28029012بنات صانور الثانويةقباطية
العلوم االنسانية95195.1عيسهعثمانعمرھبه28029013بنات صانور الثانويةقباطية



العلوم االنسانية84984.9ولد عليمصطفىفكريھيا28029015بنات صانور الثانويةقباطية
العلوم االنسانية56456.4عيسهعبد الرحيمحسينھيام28029016بنات صانور الثانويةقباطية
العلوم االنسانية79179.1العيسهعبد الخالقكمالھيفاء28029017بنات صانور الثانويةقباطية
العلوم االنسانية77377.3غربيةفريدابراھيمابتھال28029019بنات عجة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية86786.7سليمانعبد الكريمنايفاثير28029020بنات عجة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية92692.6عمريهعبد السالمعايداسراء28029021بنات عجة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية92892.8حمادمسعودبشاراسالم28029022بنات عجة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية77777.7شحادهعبدوليداسيل28029024بنات عجة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية73973.9عمريهتايهنمراالء28029025بنات عجة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية86686.6معالياحمدزكيامنه28029026بنات عجة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية91491.4معاليعبد هللاعونيانوار28029028بنات عجة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية50650.6قاسم سليمانطاللاكرمحال28029030بنات عجة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية68768.7معاليعبد الرحمنماھردانه28029031بنات عجة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية54554.5قاسم سليمانحمادعامرديانا28029032بنات عجة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية90190.1قاسم سليمانطاھرفتحيرشا28029036بنات عجة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية59759.7شحادةاحمدنصررفيف28029037بنات عجة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية87287.2معالينافعھزاعرماح28029038بنات عجة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية56256.2عمريةياسرسعيدرنا28029039بنات عجة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية63463.4عمريةعطاخالدروان28029040بنات عجة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية84384.3نصرجبرنعيمريما28029043بنات عجة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية60860.8سليمانعبد الرؤوفمعاذسجى28029044بنات عجة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية57557.5شحادهمحمودجمالسالم28029046بنات عجة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية72572.5قاسمعبد الرحمنعفيفسھا28029047بنات عجة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية92392.3عمريةعليبشارشريھان28029048بنات عجة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية66066قاسم سليمانتيسيرنايفصفاء28029049بنات عجة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية56556.5قاسم سليمانعبد الحفيظحافظعالية28029050بنات عجة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية55355.3خليفةمفضيراجحعالية28029051بنات عجة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية80980.9عمريةمحمدخليلعرين28029052بنات عجة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية81081شحادةاحمدتيسيرغزاله28029054بنات عجة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية94894.8شحادةعبد اللطيفمھاوشغصون28029055بنات عجة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية87087معاليمطلقمحمدفاطمة28029056بنات عجة الثانويةقباطية



العلوم االنسانية61861.8قاسم سليمانعبد الرحمننايففايزه28029057بنات عجة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية68668.6محمودمحمودرياضفلسطين28029058بنات عجة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية59559.5معاليانيسابراھيممجد28029060بنات عجة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية73373.3خليفةاحمدخيريمرام28029061بنات عجة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية92292.2عمريهعليبشيرمالك28029062بنات عجة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية92392.3معاليرفيقابراھيممھى28029064بنات عجة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية79479.4خليفةمفضيناجحنداء28029065بنات عجة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية88488.4معالياحمدخالدندى28029066بنات عجة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية72072شحادهاحمدھانينھيل28029068بنات عجة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية72872.8معاليعبدزيادنور28029069بنات عجة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية60960.9معاليانيسناھدنوران28029070بنات عجة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية58658.6شرامطةامينبشيرنيفين28029071بنات عجة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية94094معاليعونيعمرھبه28029072بنات عجة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية81881.8عمريهمحمد عليعليھيفاء28029075بنات عجة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية64964.9قاسمعفيفرائدياسمين28029076بنات عجة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية93593.5صدقهابراھيمشاھراسراء28029077بنات عنزا الثانويةقباطية
العلوم االنسانية61061الونيلطفيفيصلاسراء28029078بنات عنزا الثانويةقباطية
العلوم االنسانية66566.5خضرمحمد امينابراھيمانصار28029081بنات عنزا الثانويةقباطية
العلوم االنسانية86486.4براھمهاحمدبكرايمان28029082بنات عنزا الثانويةقباطية
العلوم االنسانية92892.8اعبيدسليماسعددعاء28029083بنات عنزا الثانويةقباطية
العلوم االنسانية78178.1ابو الوفاراجحمحمدرضيه28029085بنات عنزا الثانويةقباطية
العلوم االنسانية66066ابو الوفاسليممرادرنين28029086بنات عنزا الثانويةقباطية
العلوم االنسانية63563.5عمورامينمحمدشھد28029087بنات عنزا الثانويةقباطية
العلوم االنسانية60860.8خلفمحمدلؤيعبير28029088بنات عنزا الثانويةقباطية
العلوم االنسانية78578.5اعمورسليممحمدمي28029089بنات عنزا الثانويةقباطية
العلوم االنسانية72372.3عمرمحمديوسفيارا28029091بنات عنزا الثانويةقباطية
العلوم االنسانية59459.4نواصرةمحمدنصراسراء28029092بنات فحمة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية51751.7نواصرهحسناحمداسماء28029093بنات فحمة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية72772.7صعابنهمحمدانيسالين28029094بنات فحمة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية51951.9نواصرهيوسفعليدعاء28029098بنات فحمة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية90190.1الصعابنهكاملھاشمدعاء28029099بنات فحمة الثانويةقباطية



العلوم االنسانية76376.3االطرشذيبصالحرھام28029102بنات فحمة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية85785.7صعابنهتوفيقمصطفىريم28029103بنات فحمة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية72672.6مراعبهجمالمصطفىسوسن28029104بنات فحمة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية74574.5نواصرهحسينخيريسماح28029105بنات فحمة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية92192.1صعابنهجمالمحمدضحى28029106بنات فحمة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية94494.4صعابنهمحمدنزيهضحى28029107بنات فحمة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية68068نواصرهمحمودعبد المجيدعصمت28029108بنات فحمة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية87187.1صعابنهتوفيقجراحمالك28029110بنات فحمة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية61961.9نواصرهرجافوزينھيل28029113بنات فحمة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية92592.5صعابنهيوسفصقرھبه28029114بنات فحمة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية69069نواصرهمحمودمحمدھنادي28029115بنات فحمة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية64764.7مراعبهمحمودھاشمھيا28029116بنات فحمة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية75275.2مراعبهعايشوليدھيا28029117بنات فحمة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية83483.4عزامعبد الكريمزھيراسيل28029121بنات الفندقومية الثانويةقباطية
العلوم االنسانية77277.2حواورةأحمدنعيماسيل28029122بنات الفندقومية الثانويةقباطية
العلوم االنسانية52552.5عزامعبد الكريمقاسماعتدال28029123بنات الفندقومية الثانويةقباطية
العلوم االنسانية67767.7حمديوسفعبد العزيزامل28029124بنات الفندقومية الثانويةقباطية
العلوم االنسانية67567.5قراريهيوسفحسامامينه28029125بنات الفندقومية الثانويةقباطية
العلوم االنسانية73973.9قراريهيوسفحسامانوار28029126بنات الفندقومية الثانويةقباطية
العلوم االنسانية81981.9عزاممحمدعليايمان28029128بنات الفندقومية الثانويةقباطية
العلوم االنسانية66666.6حواورهسعيدبسامايه28029129بنات الفندقومية الثانويةقباطية
العلوم االنسانية93893.8رباعمحمدغالبايه28029130بنات الفندقومية الثانويةقباطية
العلوم االنسانية93793.7الشومرامينعدنانحنان28029131بنات الفندقومية الثانويةقباطية
العلوم االنسانية92692.6مسعودمحمدنشأتدانه28029132بنات الفندقومية الثانويةقباطية
العلوم االنسانية79879.8ابراھيممحمودصالح الدينردينه28029133بنات الفندقومية الثانويةقباطية
العلوم االنسانية58358.3قراريهراجحأحمدرزان28029134بنات الفندقومية الثانويةقباطية
العلوم االنسانية52852.8قراريهعبد الكريمصالحروند28029136بنات الفندقومية الثانويةقباطية
العلوم االنسانية56056قراريهيوسفمحمدزينب28029138بنات الفندقومية الثانويةقباطية
العلوم االنسانية79479.4جرارسميحبشارسيرين28029140بنات الفندقومية الثانويةقباطية
العلوم االنسانية55055قراريهعبدعدنانغدير28029142بنات الفندقومية الثانويةقباطية
العلوم االنسانية71571.5عزامأحمدبساملميس28029143بنات الفندقومية الثانويةقباطية



العلوم االنسانية73373.3رباععوضأحمدليال28029144بنات الفندقومية الثانويةقباطية
العلوم االنسانية66866.8قراريهعبد اللطيفروحيمنار28029145بنات الفندقومية الثانويةقباطية
العلوم االنسانية95095شومرجميلواصفمنى28029146بنات الفندقومية الثانويةقباطية
العلوم االنسانية74474.4عباسسليممحمدوفاء28029149بنات الفندقومية الثانويةقباطية
العلوم االنسانية89889.8عزاممحمودأحمدوالء28029150بنات الفندقومية الثانويةقباطية
العلوم االنسانية86986.9حواورهمحمودرائدياسمين28029151بنات الفندقومية الثانويةقباطية
العلوم االنسانية55755.7رباعصدقيعبد الخالقياسمين28029152بنات الفندقومية الثانويةقباطية
العلوم االنسانية77777.7ابراھيممحمداحمداحالم28029154بنات كفر راعي الثانويةقباطية
العلوم االنسانية67667.6جمعةعبد الرؤوفكمالاسراء28029157بنات كفر راعي الثانويةقباطية
العلوم االنسانية59359.3االطرشزكياياداسماء28029159بنات كفر راعي الثانويةقباطية
العلوم االنسانية77677.6يعاقبهحسنسميحاسماء28029160بنات كفر راعي الثانويةقباطية
العلوم االنسانية76976.9جوابرهمحمودسميحاسماء28029161بنات كفر راعي الثانويةقباطية
العلوم االنسانية91191.1االطرشسليمشھيراكرام28029162بنات كفر راعي الثانويةقباطية
العلوم االنسانية67267.2مرشدرجامحموداالء28029163بنات كفر راعي الثانويةقباطية
العلوم االنسانية54754.7شيخ ابراھيماحمدخيريامل28029164بنات كفر راعي الثانويةقباطية
العلوم االنسانية70170.1ذيابحسنيعمرامل28029165بنات كفر راعي الثانويةقباطية
العلوم االنسانية61261.2ذيابمحمدفيصلانصار28029166بنات كفر راعي الثانويةقباطية
العلوم االنسانية70070يحيىزھديشاھرانغام28029168بنات كفر راعي الثانويةقباطية
العلوم االنسانية63163.1قعدانمحمدباللبيان28029170بنات كفر راعي الثانويةقباطية
العلوم االنسانية87987.9ملحمابراھيممھندتسبيح28029171بنات كفر راعي الثانويةقباطية
العلوم االنسانية86086اطرشجمالنعمانجنان28029173بنات كفر راعي الثانويةقباطية
العلوم االنسانية91891.8مرشدمحمدتوفيقرنا28029175بنات كفر راعي الثانويةقباطية
العلوم االنسانية53753.7شيخ ابراھيمحمدانمحمدرنا28029176بنات كفر راعي الثانويةقباطية
العلوم االنسانية53553.5صبيحمصطفىباللرھام28029177بنات كفر راعي الثانويةقباطية
العلوم االنسانية91491.4ذيابعبد القادرياسرريم28029179بنات كفر راعي الثانويةقباطية
العلوم االنسانية83283.2الشيخ  ابراھيمصالحنافزريما28029180بنات كفر راعي الثانويةقباطية
العلوم االنسانية75175.1يحيىسعيداحمدساره28029181بنات كفر راعي الثانويةقباطية
العلوم االنسانية83983.9يعاقبهحسننادرسجى28029182بنات كفر راعي الثانويةقباطية
العلوم االنسانية86086يعاقبهمصطفىنافزسالم28029183بنات كفر راعي الثانويةقباطية
العلوم االنسانية70970.9حسيناحمدناجحسوسن28029184بنات كفر راعي الثانويةقباطية
العلوم االنسانية64264.2شيخ ابراھيممحمدنھادسونا28029185بنات كفر راعي الثانويةقباطية



العلوم االنسانية84484.4يحيىعبد الجبارباللشھندا28029187بنات كفر راعي الثانويةقباطية
العلوم االنسانية64164.1ابراھيممصطفىجھادصمود28029188بنات كفر راعي الثانويةقباطية
العلوم االنسانية62162.1مكحلحمداناحمدعبير28029189بنات كفر راعي الثانويةقباطية
العلوم االنسانية55755.7صوالحهمحموداحمدعبير28029190بنات كفر راعي الثانويةقباطية
العلوم االنسانية64264.2شيخ ابراھيمراشدناصرفاطمة28029191بنات كفر راعي الثانويةقباطية
العلوم االنسانية78678.6ذيابخليلمحمدفداء28029193بنات كفر راعي الثانويةقباطية
العلوم االنسانية75075اطرشاحمدفاروققمر28029195بنات كفر راعي الثانويةقباطية
العلوم االنسانية58458.4الشيخ ابراھيممحمدناصرلقاء28029196بنات كفر راعي الثانويةقباطية
العلوم االنسانية82782.7شيخ ابراھيمحمدانوليدمجد28029197بنات كفر راعي الثانويةقباطية
العلوم االنسانية69369.3ذيابحسنياحمدمسعده28029198بنات كفر راعي الثانويةقباطية
العلوم االنسانية68768.7حرز هللامحمدوليدميادة28029199بنات كفر راعي الثانويةقباطية
العلوم االنسانية56156.1ابراھيمرسميبسامميس28029200بنات كفر راعي الثانويةقباطية
العلوم االنسانية52052عباديشالشحازمنجالء28029201بنات كفر راعي الثانويةقباطية
العلوم االنسانية93093ملحمسليمانعلينرمين28029202بنات كفر راعي الثانويةقباطية
العلوم االنسانية60560.5شيخ ابراھيماحمدمحمودنورا28029204بنات كفر راعي الثانويةقباطية
العلوم االنسانية68068شيخ ابراھيمصبحيشاھرھبة28029205بنات كفر راعي الثانويةقباطية
العلوم االنسانية78478.4مرشدعبدالجبارغسانھبة28029206بنات كفر راعي الثانويةقباطية
العلوم االنسانية57657.6صبيححسناحمدھديل28029207بنات كفر راعي الثانويةقباطية
العلوم االنسانية89589.5ملحمسعيدنھادھديل28029208بنات كفر راعي الثانويةقباطية
العلوم االنسانية54254.2الشيخ ابراھيماحمدحساموعد28029210بنات كفر راعي الثانويةقباطية
العلوم االنسانية62062ملحمخليلمنجدوفاء28029211بنات كفر راعي الثانويةقباطية
العلوم االنسانية57857.8ابو الوفاسليمفتحييسرى28029212بنات كفر راعي الثانويةقباطية
العلوم االنسانية92392.3ابو جلبوشابراھيمجھادبثينه28029215بنات مركة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية90090عبد العزيزخالدرياضبشرى28029216بنات مركة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية74674.6عبد العزيزمحمودعالمروان28029219بنات مركة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية72272.2عبد العزيزمحمدأحمدحمده28029221بنات مركة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية85685.6أبو الربمحمدعبد العزيزخلود28029222بنات مركة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية87587.5ضمايرهمحمودناصرسحر28029223بنات مركة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية54454.4عبد العزيزمحمدحسنسھير28029224بنات مركة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية56756.7موسىياسرمؤيدسھير28029225بنات مركة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية78178.1عبد العزيزعطاأحمدسنادي28029226بنات مركة الثانويةقباطية



العلوم االنسانية51351.3موسىعطاياسرمجد28029227بنات مركة الثانويةقباطية
العلوم االنسانية55055معالمحمدمروانازھار28029230بنات مسليه الثانويهقباطية
العلوم االنسانية85585.5عطيةلطفييوسفاسيل28029231بنات مسليه الثانويهقباطية
العلوم االنسانية71371.3تايهحسنتوفيقالھام28029232بنات مسليه الثانويهقباطية
العلوم االنسانية75375.3ابو الربعبد الرحمناحمداوصاف28029233بنات مسليه الثانويهقباطية
العلوم االنسانية76676.6ابو الربمحمدبسامبشرى28029234بنات مسليه الثانويهقباطية
العلوم االنسانية78278.2ابو الرباسعدنافعتھاني28029235بنات مسليه الثانويهقباطية
العلوم االنسانية73673.6ابو الربعبد اللطيفخليلحنان28029236بنات مسليه الثانويهقباطية
العلوم االنسانية54254.2قصراويصادقعزاتدنيا28029237بنات مسليه الثانويهقباطية
العلوم االنسانية84784.7قصراويعارفاحمدراوية28029238بنات مسليه الثانويهقباطية
العلوم االنسانية62362.3ابو الرباحمدوصفيرغدة28029240بنات مسليه الثانويهقباطية
العلوم االنسانية73173.1ارشيدعليجاسررؤى28029241بنات مسليه الثانويهقباطية
العلوم االنسانية58058جرارمحمدمھديمجد28029243بنات مسليه الثانويهقباطية
العلوم االنسانية73473.4ابو الربقاسممحمودملك28029245بنات مسليه الثانويهقباطية
العلوم االنسانية85785.7ابو الربيوسففايزنور28029246بنات مسليه الثانويهقباطية
العلوم االنسانية79479.4ابو الربعربياحمدورود28029247بنات مسليه الثانويهقباطية
العلوم االنسانية87787.7ربايعهمصطفىجھاداخالص28029248بنات ميثلون الثانويةقباطية
العلوم االنسانية82682.6ربايعهصالحجميلازھار28029249بنات ميثلون الثانويةقباطية
العلوم االنسانية76076ربايعهعدنانأحمداسراء28029250بنات ميثلون الثانويةقباطية
العلوم االنسانية83483.4ربايعهحسنيزھيرامل28029251بنات ميثلون الثانويةقباطية
العلوم االنسانية84684.6ربايعهأحمدرفعاتامينه28029252بنات ميثلون الثانويةقباطية
العلوم االنسانية56456.4ربايعهصدقياحمدانسام28029253بنات ميثلون الثانويةقباطية
العلوم االنسانية77977.9ربايعهابراھيمعليانوار28029254بنات ميثلون الثانويةقباطية
العلوم االنسانية71771.7ربايعهمسعوداحمد محمدايمان28029255بنات ميثلون الثانويةقباطية
العلوم االنسانية80080ربايعهسعيدنعيمايات28029257بنات ميثلون الثانويةقباطية
العلوم االنسانية75575.5دنوفسميراديباسماء28029258بنات ميثلون الثانويةقباطية
العلوم االنسانية58858.8ابو عصفورمحمدحسينبراءه28029259بنات ميثلون الثانويةقباطية
العلوم االنسانية69469.4حمامدهطاھرشھيرتھاني28029260بنات ميثلون الثانويةقباطية
العلوم االنسانية80580.5ربايعهعبداللطيفمفيددعاء28029261بنات ميثلون الثانويةقباطية
العلوم االنسانية92792.7ربايعهعبدالرحمنمروانروان28029266بنات ميثلون الثانويةقباطية
العلوم االنسانية61461.4ربايعهخليلعبدالباسطريناله28029267بنات ميثلون الثانويةقباطية



العلوم االنسانية70070نعيراتصالحمحمدساجدة28029268بنات ميثلون الثانويةقباطية
العلوم االنسانية79379.3نعيراتحسنأحمدسالم28029269بنات ميثلون الثانويةقباطية
العلوم االنسانية79979.9ربايعهانيسحسامسالم28029270بنات ميثلون الثانويةقباطية
العلوم االنسانية82182.1ربايعهابراھيمعمرسالم28029272بنات ميثلون الثانويةقباطية
العلوم االنسانية87487.4ربايعهأحمدرفعتسميحه28029273بنات ميثلون الثانويةقباطية
العلوم االنسانية92392.3ربايعهأحمدسليمانسميره28029274بنات ميثلون الثانويةقباطية
العلوم االنسانية66866.8ربايعهصالحھانيسميره28029275بنات ميثلون الثانويةقباطية
العلوم االنسانية58058عسافمحمودياسينسميه28029276بنات ميثلون الثانويةقباطية
العلوم االنسانية85485.4عودة هللانجيبمحمدسناء28029277بنات ميثلون الثانويةقباطية
العلوم االنسانية82382.3انعيراتعبدهللامروانسندس28029278بنات ميثلون الثانويةقباطية
العلوم االنسانية63063نعيراتسعيدمثقالسونا28029279بنات ميثلون الثانويةقباطية
العلوم االنسانية87587.5عبدالغفورحسينمحمودشذى28029280بنات ميثلون الثانويةقباطية
العلوم االنسانية87887.8نعيراتفھدعرفاتشروق28029281بنات ميثلون الثانويةقباطية
العلوم االنسانية84684.6نعيراتمروحجمالصفاء28029282بنات ميثلون الثانويةقباطية
العلوم االنسانية81481.4ربايعهمحمودراشدعزيه28029284بنات ميثلون الثانويةقباطية
العلوم االنسانية61161.1ربايعهفوزيحسينغيداء28029285بنات ميثلون الثانويةقباطية
العلوم االنسانية75275.2عبدالغفورأحمدعبداللطيفمالك28029286بنات ميثلون الثانويةقباطية
العلوم االنسانية60260.2انعيراتمحمودغالبمي28029287بنات ميثلون الثانويةقباطية
العلوم االنسانية69169.1ربايعهخالدناجحميساء28029288بنات ميثلون الثانويةقباطية
العلوم االنسانية51151.1ربايعهمحمدحسيننبال28029289بنات ميثلون الثانويةقباطية
العلوم االنسانية69369.3ربايعهمحمودمحمدنجاة28029290بنات ميثلون الثانويةقباطية
العلوم االنسانية58958.9أعرجمروححسنھبه28029292بنات ميثلون الثانويةقباطية
العلوم االنسانية85985.9انعيراتأحمدلبيبھبه28029293بنات ميثلون الثانويةقباطية
العلوم االنسانية95095انعيراتحافظواصفھبه28029294بنات ميثلون الثانويةقباطية
العلوم االنسانية82782.7ربايعهعلينعمانھديل28029295بنات ميثلون الثانويةقباطية
العلوم االنسانية78478.4ربايعهعبدالرحمنعبدالرحيمھناء28029296بنات ميثلون الثانويةقباطية
العلوم االنسانية88988.9سليمانسليمرائدورود28029297بنات ميثلون الثانويةقباطية
العلوم االنسانية73773.7ربايعهمحمدخالدوفاء28029299بنات ميثلون الثانويةقباطية
العلوم االنسانية69569.5مشارقهحسنمحمودأخالق28029303بنات مثلث الشھداء الثانويةقباطية
العلوم االنسانية75575.5وشاحيهظاھرعاطفبيان28029305بنات مثلث الشھداء الثانويةقباطية
العلوم االنسانية91191.1وشاحيحسنذيابختام28029306بنات مثلث الشھداء الثانويةقباطية



العلوم االنسانية62862.8حسينحسينمحمدربا28029308بنات مثلث الشھداء الثانويةقباطية
العلوم االنسانية60660.6عصعوصمحمدباسمرنده28029309بنات مثلث الشھداء الثانويةقباطية
العلوم االنسانية57457.4عصعوصعبد هللاعمادروضه28029310بنات مثلث الشھداء الثانويةقباطية
العلوم االنسانية59459.4تايهمحمدرفعتريم28029311بنات مثلث الشھداء الثانويةقباطية
العلوم االنسانية71171.1وشاحيقاسمصبحيصمود28029312بنات مثلث الشھداء الثانويةقباطية
العلوم االنسانية57757.7وشاحينجاحسليمانليندا28029313بنات مثلث الشھداء الثانويةقباطية
العلوم االنسانية76176.1ابو شحادةعبد الرحمنفتحينجالء28029314بنات مثلث الشھداء الثانويةقباطية
العلوم االنسانية80880.8عصعوصحسنخالدوجدان28029315بنات مثلث الشھداء الثانويةقباطية
العلوم االنسانية65365.3دراغمهعليعبدالناصراحمد29029402طوباس الثانوية للبنينطوباس
العلوم االنسانية63763.7عنابسهاحمديونساحمد29029407طوباس الثانوية للبنينطوباس
العلوم االنسانية64364.3دراغمهسعيدمحمدايسر29029409طوباس الثانوية للبنينطوباس
العلوم االنسانية96596.5دراغمهحامدمحمدايمن29029410طوباس الثانوية للبنينطوباس
العلوم االنسانية66566.5دراغمهتوفيقجعفرتوفيق29029411طوباس الثانوية للبنينطوباس
العلوم االنسانية61761.7عبدالرازقحسينحسنحازم29029413طوباس الثانوية للبنينطوباس
العلوم االنسانية60760.7دراغمهمحمدفوازحازم29029414طوباس الثانوية للبنينطوباس
العلوم االنسانية84084شريدهحسنيايمنحسني29029415طوباس الثانوية للبنينطوباس
العلوم االنسانية74174.1دراغمهشحادهصالححمزه29029417طوباس الثانوية للبنينطوباس
العلوم االنسانية58958.9الزعبيمحمودلطفيخالد29029418طوباس الثانوية للبنينطوباس
العلوم االنسانية82882.8دراغمهسليمانكايدسامح29029422طوباس الثانوية للبنينطوباس
العلوم االنسانية53853.8دراغمهمحمدخالدسامر29029424طوباس الثانوية للبنينطوباس
العلوم االنسانية70270.2دراغمهيوسفجمالصالح29029427طوباس الثانوية للبنينطوباس
العلوم االنسانية84284.2سياجاتمحمدسلمانصھيب29029428طوباس الثانوية للبنينطوباس
العلوم االنسانية53253.2صوافطهراتبصائبعبدهللا29029430طوباس الثانوية للبنينطوباس
العلوم االنسانية60560.5ابومحسنفايزمحمودعبدهللا29029431طوباس الثانوية للبنينطوباس
العلوم االنسانية94594.5دراغمهداودماجدعقيل29029432طوباس الثانوية للبنينطوباس
العلوم االنسانية69569.5دراغمهشكريبرھانعمار29029436طوباس الثانوية للبنينطوباس
العلوم االنسانية74374.3دراغمهعبدمصباحعميد29029438طوباس الثانوية للبنينطوباس
العلوم االنسانية66966.9دراغمهعوادعماد الدينعواد29029439طوباس الثانوية للبنينطوباس
العلوم االنسانية53853.8ابومحسنعليمحمودعوني29029440طوباس الثانوية للبنينطوباس
العلوم االنسانية80580.5( الحج ابوِحسن)فايقساميفادي29029441طوباس الثانوية للبنينطوباس
العلوم االنسانية58958.9دراغمهيوسفعزاتفادي29029442طوباس الثانوية للبنينطوباس



العلوم االنسانية71971.9دراغمهرشيدخالدمحمد29029448طوباس الثانوية للبنينطوباس
العلوم االنسانية68368.3زبيداتمحمدعمرمحمد29029453طوباس الثانوية للبنينطوباس
العلوم االنسانية82282.2ابوحسانعبدالجليلمحسنمحمد29029454طوباس الثانوية للبنينطوباس
العلوم االنسانية68468.4الرطروطحمديمحي الدينمحمد29029455طوباس الثانوية للبنينطوباس
العلوم االنسانية80280.2عايدهيوسفمحسنمعتز29029461طوباس الثانوية للبنينطوباس
العلوم االنسانية57557.5دراغمهفرحانعثمانمھدي29029462طوباس الثانوية للبنينطوباس
العلوم االنسانية55155.1مساعيدمحمودمحمدناجي29029464طوباس الثانوية للبنينطوباس
العلوم االنسانية55855.8صوافطهفنديخليلھيثم29029466طوباس الثانوية للبنينطوباس
العلوم االنسانية57357.3دراغمهغانمجماليحيى29029467طوباس الثانوية للبنينطوباس
العلوم االنسانية56456.4دراغمهمحمدراشديوسف29029469طوباس الثانوية للبنينطوباس
العلوم االنسانية78678.6دراغمهيوسففايقيوسف29029471طوباس الثانوية للبنينطوباس
العلوم االنسانية67867.8دراغمهيوسفمحمديوسف29029472طوباس الثانوية للبنينطوباس
العلوم االنسانية59459.4نايفةتوفيقمحمدابراھيم29029475العقربانية الثانوية المختلطةطوباس
العلوم االنسانية55255.2ابورويسسلميفايزاحمد29029476العقربانية الثانوية المختلطةطوباس
العلوم االنسانية53353.3حامدجميلخميسجھاد29029480العقربانية الثانوية المختلطةطوباس
العلوم االنسانية50050حج محمدصالحنصرحمزة29029481العقربانية الثانوية المختلطةطوباس
العلوم االنسانية55255.2ھودليجمعةسميرعادل29029483العقربانية الثانوية المختلطةطوباس
العلوم االنسانية56756.7دعابسعليصالحعلي29029484العقربانية الثانوية المختلطةطوباس
العلوم االنسانية68268.2شتيةعبدهللازعيمغيث29029485العقربانية الثانوية المختلطةطوباس
العلوم االنسانية61561.5بدرانفريدنواففريد29029486العقربانية الثانوية المختلطةطوباس
العلوم االنسانية62562.5ارويساتفھيدمحمدفھيد29029487العقربانية الثانوية المختلطةطوباس
العلوم االنسانية67267.2صوافطهحسنمحمودأحمد29029500بردلة الثانوية المختلطةطوباس
العلوم االنسانية64464.4درويشجمعةعبد هللاباھر29029501بردلة الثانوية المختلطةطوباس
العلوم االنسانية70970.9بللعيدرياضعيد29029506بردلة الثانوية المختلطةطوباس
العلوم االنسانية60760.7فقھامحمدانوروليد29029518عين البيضاء الثانوية المختلطةطوباس
العلوم االنسانية60960.9عبدالكريممحمدنجيبأحمد29029519ذكور تياسير الثانويةطوباس
العلوم االنسانية77877.8طالبمحمدنائلاسالم29029520ذكور تياسير الثانويةطوباس
العلوم االنسانية56156.1عامرذيابعدناناياد29029521ذكور تياسير الثانويةطوباس
العلوم االنسانية61561.5صبيححسنيعثمانحسني29029523ذكور تياسير الثانويةطوباس
العلوم االنسانية54154.1دراغمهحمدانابراھيمحمدان29029524ذكور تياسير الثانويةطوباس
العلوم االنسانية70170.1جابرصالحعونيصالح الدين29029525ذكور تياسير الثانويةطوباس



العلوم االنسانية71271.2دبكعبدالعزيزاكرمصھيب29029526ذكور تياسير الثانويةطوباس
العلوم االنسانية51151.1وھدانعبدهللاعبدالرحيمعدنان29029527ذكور تياسير الثانويةطوباس
العلوم االنسانية68868.8صبيحمحمدفايزفادي29029528ذكور تياسير الثانويةطوباس
العلوم االنسانية78678.6ابو وھدانعبدالرحيمخالدمحمد29029530ذكور تياسير الثانويةطوباس
العلوم االنسانية54154.1زواھرهورادخليلمحمد29029531ذكور تياسير الثانويةطوباس
العلوم االنسانية59959.9دبكجميلراضيمحمد29029532ذكور تياسير الثانويةطوباس
العلوم االنسانية52252.2وھدانعبدالرحيمعبدالرحمنمحمد29029533ذكور تياسير الثانويةطوباس
العلوم االنسانية90190.1دبكيوسفمحمدنور الدين29029536ذكور تياسير الثانويةطوباس
العلوم االنسانية61361.3بشاراتمحمدصالحابراھيم29029540طمون الثانوية للبنينطوباس
العلوم االنسانية57657.6بشاراتمحمدعبدالرؤوفاحمد29029542طمون الثانوية للبنينطوباس
العلوم االنسانية91291.2طوباسييوسفعبدهللاحمد29029543طمون الثانوية للبنينطوباس
العلوم االنسانية73473.4بشاراتابراھيممفضياسامة29029545طمون الثانوية للبنينطوباس
العلوم االنسانية66766.7بشاراتعبد هللاسليمانالمنذر29029548طمون الثانوية للبنينطوباس
العلوم االنسانية67567.5بني عودهخالدعدنانامجد29029549طمون الثانوية للبنينطوباس
العلوم االنسانية68768.7بشاراتعلىغازيامجد29029550طمون الثانوية للبنينطوباس
العلوم االنسانية54054بني مطرمحمدمحسنامجد29029551طمون الثانوية للبنينطوباس
العلوم االنسانية69569.5بشاراتمحمدابراھيمامين29029552طمون الثانوية للبنينطوباس
العلوم االنسانية71971.9بني عودهعارفعبدالحفيظانس29029553طمون الثانوية للبنينطوباس
العلوم االنسانية64164.1بني عودهعليمحمداياد29029554طمون الثانوية للبنينطوباس
العلوم االنسانية77677.6بشاراتحامدجبرايسر29029555طمون الثانوية للبنينطوباس
العلوم االنسانية85685.6بشاراتجميلخضربرھان29029556طمون الثانوية للبنينطوباس
العلوم االنسانية75375.3بشاراتحسنعليحسن29029559طمون الثانوية للبنينطوباس
العلوم االنسانية75075بشاراتناجيلطفيخالد29029560طمون الثانوية للبنينطوباس
العلوم االنسانية84084بني عودهخليلابراھيمرأفت29029561طمون الثانوية للبنينطوباس
العلوم االنسانية68168.1بشاراتعليجاللراني29029562طمون الثانوية للبنينطوباس
العلوم االنسانية65465.4بني عودهحسنعليرضا29029563طمون الثانوية للبنينطوباس
العلوم االنسانية57657.6بشاراتاحمدخضرزاھي29029564طمون الثانوية للبنينطوباس
العلوم االنسانية57157.1بشاراتعبد الكريمابراھيمسامح29029567طمون الثانوية للبنينطوباس
العلوم االنسانية78078بشاراتمحمدعبد اللطيفشافي29029568طمون الثانوية للبنينطوباس
العلوم االنسانية75075بشاراتيوسفمحمدعبد هللا29029576طمون الثانوية للبنينطوباس
العلوم االنسانية59559.5بني عودهمحمدحسينعلي29029583طمون الثانوية للبنينطوباس



العلوم االنسانية66766.7بني عودهصالحعوضعماد29029585طمون الثانوية للبنينطوباس
العلوم االنسانية68568.5بشاراتاحمدمحمدعمر29029586طمون الثانوية للبنينطوباس
العلوم االنسانية61961.9بني عودهنعيماخضيرعھد29029589طمون الثانوية للبنينطوباس
العلوم االنسانية85585.5بشاراتعبد هللاحسنفايز29029590طمون الثانوية للبنينطوباس
العلوم االنسانية51851.8بني عودهصالحمحمدقيس29029591طمون الثانوية للبنينطوباس
العلوم االنسانية62362.3بشاراتمحمدمحمودمأمون29029593طمون الثانوية للبنينطوباس
العلوم االنسانية59759.7بشاراتخضراحمدمحمد29029594طمون الثانوية للبنينطوباس
العلوم االنسانية69769.7بني عودهيوسفصالحمحمد29029595طمون الثانوية للبنينطوباس
العلوم االنسانية78378.3بشاراتعلىمصطفىمحمد29029598طمون الثانوية للبنينطوباس
العلوم االنسانية58358.3بني عودهعبد هللاناجحمحمد29029599طمون الثانوية للبنينطوباس
العلوم االنسانية72572.5بشاراتمحمدكمالمحمود29029600طمون الثانوية للبنينطوباس
العلوم االنسانية55055بني عودهمحمداحمدمصطفى29029601طمون الثانوية للبنينطوباس
العلوم االنسانية52052بني عودهنعيماحمدمصطفى29029602طمون الثانوية للبنينطوباس
العلوم االنسانية54954.9بني عودهمطرعمرمعاذ29029605طمون الثانوية للبنينطوباس
العلوم االنسانية53253.2بني عودهجميلمصطفىمعاذ29029606طمون الثانوية للبنينطوباس
العلوم االنسانية56656.6بشاراتمحمودعبدالكريممھند29029608طمون الثانوية للبنينطوباس
العلوم االنسانية80480.4بشاراتاحمدمحمدنافز29029609طمون الثانوية للبنينطوباس
العلوم االنسانية53353.3بشاراتخضرخالديحيى29029611طمون الثانوية للبنينطوباس
العلوم االنسانية57457.4ابو عرهعوضھايلأحمد29029613ذكور عقابا الثانويةطوباس
العلوم االنسانية61961.9غناممحمودباسمامير29029615ذكور عقابا الثانويةطوباس
العلوم االنسانية62962.9غنامحسنيرائدجھاد29029617ذكور عقابا الثانويةطوباس
العلوم االنسانية60060مصريمحمدوليدحسام29029618ذكور عقابا الثانويةطوباس
العلوم االنسانية69369.3بحيريحسينمحمدحسين29029620ذكور عقابا الثانويةطوباس
العلوم االنسانية82782.7ابو عرهوليدمھيوبحسين29029621ذكور عقابا الثانويةطوباس
العلوم االنسانية52252.2ابو عرهمحمدأحمدسامح29029623ذكور عقابا الثانويةطوباس
العلوم االنسانية53853.8غنامجميلنائلسامح29029624ذكور عقابا الثانويةطوباس
العلوم االنسانية61861.8سيدراضيسليمانعدي29029627ذكور عقابا الثانويةطوباس
العلوم االنسانية70370.3مصريفايزعرفاتلواء29029631ذكور عقابا الثانويةطوباس
العلوم االنسانية63363.3ابو عرهمحمودجميلمحمد29029633ذكور عقابا الثانويةطوباس
العلوم االنسانية72872.8ابو عرهأحمدعدنانمحمد29029635ذكور عقابا الثانويةطوباس
العلوم االنسانية66466.4غنامأحمدعمارمحمد29029636ذكور عقابا الثانويةطوباس



العلوم االنسانية70270.2ابو عرهمحمودجميلمحمود29029639ذكور عقابا الثانويةطوباس
العلوم االنسانية58858.8ابو عرهفوزيمعتصممعاذ29029641ذكور عقابا الثانويةطوباس
العلوم االنسانية61261.2ابو عرهعوضوائلمغيره29029642ذكور عقابا الثانويةطوباس
العلوم االنسانية64964.9ابو عرهيوسفسامريوسف29029644ذكور عقابا الثانويةطوباس
العلوم االنسانية70670.6مھداويعبدالكريمعاھداحمد29029645ذكور الفارعة الثانويةطوباس
العلوم االنسانية69469.4صبحورادعبدالرحمناحمد29029646ذكور الفارعة الثانويةطوباس
العلوم االنسانية71071صدرعمرمحمداحمد29029647ذكور الفارعة الثانويةطوباس
العلوم االنسانية78478.4عالونهابراھيمصابرامير29029649ذكور الفارعة الثانويةطوباس
العلوم االنسانية86286.2دراوشهعباسناجحايمن29029650ذكور الفارعة الثانويةطوباس
العلوم االنسانية68468.4طربوشاحمدخالدتامر29029652ذكور الفارعة الثانويةطوباس
العلوم االنسانية65865.8خزنهمحمدفايزحسن29029653ذكور الفارعة الثانويةطوباس
العلوم االنسانية72472.4شاويشفؤادعمادربيع29029656ذكور الفارعة الثانويةطوباس
العلوم االنسانية69169.1نصارصالحمحمدسالم29029659ذكور الفارعة الثانويةطوباس
العلوم االنسانية68868.8عبدالھاديعبدالقادرطهصفوان29029660ذكور الفارعة الثانويةطوباس
العلوم االنسانية63063ابو كشكتوفيقيوسفصالح الدين29029661ذكور الفارعة الثانويةطوباس
العلوم االنسانية52652.6صبحسعودنضالكمال29029668ذكور الفارعة الثانويةطوباس
العلوم االنسانية74374.3جناجرهمصطفىفرحلؤي29029669ذكور الفارعة الثانويةطوباس
العلوم االنسانية58258.2خليلحافظسميرمؤمن29029670ذكور الفارعة الثانويةطوباس
العلوم االنسانية70870.8اغليظيعثمانخالدمحمد29029672ذكور الفارعة الثانويةطوباس
العلوم االنسانية69269.2شافعيمحمودفخريمحمود29029677ذكور الفارعة الثانويةطوباس
العلوم االنسانية54654.6ابوسمنسعودمحمودمصطفى29029678ذكور الفارعة الثانويةطوباس
العلوم االنسانية52252.2مھداويمصطفىوليدمصطفى29029679ذكور الفارعة الثانويةطوباس
العلوم االنسانية60560.5ابوخيزرانصدقيسامرمصعب29029680ذكور الفارعة الثانويةطوباس
العلوم االنسانية70370.3ابراھيمعبدالكريمامينمعن29029681ذكور الفارعة الثانويةطوباس
العلوم االنسانية57857.8ابو القرعةحافظيوسفياسين29029684ذكور الفارعة الثانويةطوباس
العلوم االنسانية54954.9عباسعليمحموديوسف29029685ذكور الفارعة الثانويةطوباس
العلوم االنسانية56956.9عنبوسيناجياديباثير29029751بنات طوباس الثانويةطوباس
العلوم االنسانية62262.2زيدمحفوظجھاداسراء29029752بنات طوباس الثانويةطوباس
العلوم االنسانية89989.9محاسنهعليحسيناسراء29029753بنات طوباس الثانويةطوباس
العلوم االنسانية59259.2قوزحعبدالرازقزياداسراء29029754بنات طوباس الثانويةطوباس
العلوم االنسانية74274.2مساعيدناجيعبداللطيفاسراء29029755بنات طوباس الثانويةطوباس



العلوم االنسانية86786.7دراغمهمطرعلياسراء29029756بنات طوباس الثانويةطوباس
العلوم االنسانية77377.3ابومحسنصبرياكرماسماء29029757بنات طوباس الثانويةطوباس
العلوم االنسانية84284.2صوافطهسعيدرايقاسماء29029759بنات طوباس الثانويةطوباس
العلوم االنسانية70670.6دراغمهنعيممثقالاسماء29029760بنات طوباس الثانويةطوباس
العلوم االنسانية58258.2دراغمهسميحعارفاسيل29029762بنات طوباس الثانويةطوباس
العلوم االنسانية72872.8دراغمهعليابراھيماالء29029763بنات طوباس الثانويةطوباس
العلوم االنسانية70170.1دراغمهابراھيممحمداالء29029764بنات طوباس الثانويةطوباس
العلوم االنسانية77477.4دراغمهاحمدايمنامرات29029766بنات طوباس الثانويةطوباس
العلوم االنسانية52752.7دراغمهاحمدماجدامل29029767بنات طوباس الثانويةطوباس
العلوم االنسانية66666.6دراغمهعبدالقادرھانيانسام29029768بنات طوباس الثانويةطوباس
العلوم االنسانية83383.3ابوعامرسعيدساميايفان29029772بنات طوباس الثانويةطوباس
العلوم االنسانية78878.8صوافطهسالمسليمايمان29029773بنات طوباس الثانويةطوباس
العلوم االنسانية86286.2ابو عامرعبدالكريممحمدايمان29029774بنات طوباس الثانويةطوباس
العلوم االنسانية76376.3زيدعبدهللارياضايناس29029776بنات طوباس الثانويةطوباس
العلوم االنسانية51451.4دراغمهيوسففايقايناس29029778بنات طوباس الثانويةطوباس
العلوم االنسانية73173.1صوافطهفريدباللبيان29029781بنات طوباس الثانويةطوباس
العلوم االنسانية56856.8دراغمهعزاتحافظتقى29029782بنات طوباس الثانويةطوباس
العلوم االنسانية63163.1دراغمهاحمدعبدالمنعمثراء29029783بنات طوباس الثانويةطوباس
العلوم االنسانية89189.1دراغمهحسنطاللجميله29029784بنات طوباس الثانويةطوباس
العلوم االنسانية68168.1محاسنعبدهللامحمدجيالنا29029785بنات طوباس الثانويةطوباس
العلوم االنسانية92992.9صوافطهصدقيشوكتجيھان29029786بنات طوباس الثانويةطوباس
العلوم االنسانية89689.6عبد الرازقمحمدوليددنيا29029788بنات طوباس الثانويةطوباس
العلوم االنسانية69569.5دراغمهرضافوزيربى29029790بنات طوباس الثانويةطوباس
العلوم االنسانية82882.8دراغمهراجحاحمدرسل29029792بنات طوباس الثانويةطوباس
العلوم االنسانية86786.7صوافطهصايلحكمرنا29029794بنات طوباس الثانويةطوباس
العلوم االنسانية82982.9دراغمهصدقيسعيدرنين29029796بنات طوباس الثانويةطوباس
العلوم االنسانية65365.3خرازتوفيقباسمروزانا29029797بنات طوباس الثانويةطوباس
العلوم االنسانية52352.3دواسطهناجحريم29029798بنات طوباس الثانويةطوباس
العلوم االنسانية69169.1صوافطهمحمودبشارساجدة29029799بنات طوباس الثانويةطوباس
العلوم االنسانية91191.1صوافطهجميلابراھيمساھره29029800بنات طوباس الثانويةطوباس
العلوم االنسانية63163.1محاسنهعليمحمدسجود29029801بنات طوباس الثانويةطوباس



العلوم االنسانية84184.1دراغمهغانممحمدسجى29029802بنات طوباس الثانويةطوباس
العلوم االنسانية58558.5صوافطهفندينسيمسالم29029803بنات طوباس الثانويةطوباس
العلوم االنسانية65965.9دراغمهمحمدعفيفسلسبيل29029804بنات طوباس الثانويةطوباس
العلوم االنسانية78278.2دراغمهعبدهللايوسفسمر29029805بنات طوباس الثانويةطوباس
العلوم االنسانية74374.3سياجمحمدجاسرسناء29029806بنات طوباس الثانويةطوباس
العلوم االنسانية77777.7دراغمهرضافايزسناء29029807بنات طوباس الثانويةطوباس
العلوم االنسانية64364.3دراغمهيوسفسليمانسندس29029808بنات طوباس الثانويةطوباس
العلوم االنسانية72972.9دراغمهنوافجاسرسھاد29029809بنات طوباس الثانويةطوباس
العلوم االنسانية58458.4مساعيدعبدالرحيمسالمسھى29029810بنات طوباس الثانويةطوباس
العلوم االنسانية56756.7صوافطهحافظزيادسھير29029811بنات طوباس الثانويةطوباس
العلوم االنسانية60960.9دراغمهحمزهمحمدسيمه29029812بنات طوباس الثانويةطوباس
العلوم االنسانية87187.1دبابرهحمدانمحمودشاديه29029813بنات طوباس الثانويةطوباس
العلوم االنسانية92892.8دراغمهفايزفوزيشذى29029814بنات طوباس الثانويةطوباس
العلوم االنسانية77577.5عامرفوازجمالشروق29029815بنات طوباس الثانويةطوباس
العلوم االنسانية63863.8صوافطهمحمدجميلشروق29029816بنات طوباس الثانويةطوباس
العلوم االنسانية71871.8عثمانشريفنجيبشروق29029817بنات طوباس الثانويةطوباس
العلوم االنسانية73673.6دراغمهسميحباسمصابرين29029818بنات طوباس الثانويةطوباس
العلوم االنسانية64964.9ضباباتحسنفايزضحى29029821بنات طوباس الثانويةطوباس
العلوم االنسانية79379.3خضرمحمدمھديضحى29029822بنات طوباس الثانويةطوباس
العلوم االنسانية54254.2العمريسليمانعصامعلياء29029825بنات طوباس الثانويةطوباس
العلوم االنسانية64264.2دراغمهمحمدمحمودغدير29029826بنات طوباس الثانويةطوباس
العلوم االنسانية63463.4دراغمهفايزبسامفاتن29029827بنات طوباس الثانويةطوباس
العلوم االنسانية74374.3دراغمهنوافسميرلبيبه29029829بنات طوباس الثانويةطوباس
العلوم االنسانية54854.8صوافطهمطلقغسانمرام29029831بنات طوباس الثانويةطوباس
العلوم االنسانية81881.8دراغمهاحمدمصباحمريم29029832بنات طوباس الثانويةطوباس
العلوم االنسانية52952.9ابو مطاوعيوسفمفضيمريم29029833بنات طوباس الثانويةطوباس
العلوم االنسانية75575.5عبدالرازقفايزمحمودملك29029834بنات طوباس الثانويةطوباس
العلوم االنسانية59459.4صوافطهعليانحافظمنار29029835بنات طوباس الثانويةطوباس
العلوم االنسانية60360.3دراغمهحسينعبدالخالقمي29029836بنات طوباس الثانويةطوباس
العلوم االنسانية89989.9سليمانمصطفىعليميادة29029837بنات طوباس الثانويةطوباس
العلوم االنسانية85485.4دراغمهناجيمصطفىميساء29029840بنات طوباس الثانويةطوباس



العلوم االنسانية62262.2مطاوععقابحسننبيھه29029841بنات طوباس الثانويةطوباس
العلوم االنسانية92092ابو بشارهمحمدجميلنسرين29029843بنات طوباس الثانويةطوباس
العلوم االنسانية67467.4محاسنهصادقحسنينسرين29029844بنات طوباس الثانويةطوباس
العلوم االنسانية53153.1دراغمهعبدرياضنسيمه29029845بنات طوباس الثانويةطوباس
العلوم االنسانية95595.5دراغمهاحمدبسامنور29029847بنات طوباس الثانويةطوباس
العلوم االنسانية90690.6صوافطهكاملمحسننور29029848بنات طوباس الثانويةطوباس
العلوم االنسانية81681.6عبيديوسفمحمدھبه29029851بنات طوباس الثانويةطوباس
العلوم االنسانية95495.4دراغمهسميحمحمدھال29029852بنات طوباس الثانويةطوباس
العلوم االنسانية51251.2دراغمهحسينتيسيروئام29029853بنات طوباس الثانويةطوباس
العلوم االنسانية74274.2ابو حسانعبد الجليلراضيوئام29029854بنات طوباس الثانويةطوباس
العلوم االنسانية85885.8سلععوضاحمدوالء29029855بنات طوباس الثانويةطوباس
العلوم االنسانية51651.6دراغمهسعودمحمدوالء29029857بنات طوباس الثانويةطوباس
العلوم االنسانية85385.3دراغمهعقابفيصليسرا29029859بنات طوباس الثانويةطوباس
العلوم االنسانية67267.2دعابسعليصالحاخالص29029862العقربانية الثانوية المختلطةطوباس
العلوم االنسانية62362.3ابوعقلحسينسليماناسراء29029863العقربانية الثانوية المختلطةطوباس
العلوم االنسانية80280.2ابوعقلمحمدمحمدانوار29029865العقربانية الثانوية المختلطةطوباس
العلوم االنسانية60160.1يحيىمحمداحمدبسمة29029866العقربانية الثانوية المختلطةطوباس
العلوم االنسانية75275.2ابوعقلمحمدابراھيمبيان29029867العقربانية الثانوية المختلطةطوباس
العلوم االنسانية58858.8وخماناحمدجمالتمام29029869العقربانية الثانوية المختلطةطوباس
العلوم االنسانية54654.6خرانبةاحمدعزاتحنان29029870العقربانية الثانوية المختلطةطوباس
العلوم االنسانية81281.2ماللحةمحمدجھاددالل29029872العقربانية الثانوية المختلطةطوباس
العلوم االنسانية78778.7خرانبةاحمدخالدريم29029873العقربانية الثانوية المختلطةطوباس
العلوم االنسانية63963.9مھرحسناحمدساجدة29029876العقربانية الثانوية المختلطةطوباس
العلوم االنسانية68068عبدالرحمنفريدوليدصابرين29029879العقربانية الثانوية المختلطةطوباس
العلوم االنسانية50750.7ابوعقلسالمةمحمدفلایر29029883العقربانية الثانوية المختلطةطوباس
العلوم االنسانية74674.6دعابسجبرموسىمرام29029885العقربانية الثانوية المختلطةطوباس
العلوم االنسانية72272.2ابوعقلسالمةباسلمھا29029886العقربانية الثانوية المختلطةطوباس
العلوم االنسانية66866.8ابوعقلفريحيوسفھناء29029889العقربانية الثانوية المختلطةطوباس
العلوم االنسانية71471.4فقھاتوفيقطاللابتھال29029894عين البيضاء الثانوية المختلطةطوباس
العلوم االنسانية61461.4فقھاسعودناھلانوار29029895عين البيضاء الثانوية المختلطةطوباس
العلوم االنسانية56556.5فقھاعبد الفتاحنبيلحنين29029898عين البيضاء الثانوية المختلطةطوباس



العلوم االنسانية58858.8عبدهبسيمنضالديانا29029899عين البيضاء الثانوية المختلطةطوباس
العلوم االنسانية50150.1فقھاشحادهزيادرواء29029900عين البيضاء الثانوية المختلطةطوباس
العلوم االنسانية65565.5فقھاعبد الكريمخالدكفايه29029903عين البيضاء الثانوية المختلطةطوباس
العلوم االنسانية53153.1ابو مطاوعيوسففوزيمريم29029904عين البيضاء الثانوية المختلطةطوباس
العلوم االنسانية64164.1مصريحسنعبد الكريماميره29029907بنات بردلة الثانويةطوباس
العلوم االنسانية65265.2فقھافايزجمالسماح29029912بنات بردلة الثانويةطوباس
العلوم االنسانية56856.8ربايعهفالحاحمدضحى29029914بنات بردلة الثانويةطوباس
العلوم االنسانية51851.8ربايعهحسنجرارمرام29029916بنات بردلة الثانويةطوباس
العلوم االنسانية60460.4صوافطهتوفيقنعمانناريمان29029917بنات بردلة الثانويةطوباس
العلوم االنسانية68068صوافطهصالححمدھالة29029918بنات بردلة الثانويةطوباس
العلوم االنسانية66766.7جابرعلياحمدايات29029919بنات تياسير الثانويةطوباس
العلوم االنسانية52552.5وھدانفھيدفوازبنان29029921بنات تياسير الثانويةطوباس
العلوم االنسانية64564.5وھدانحسنحمدانبيان29029922بنات تياسير الثانويةطوباس
العلوم االنسانية62762.7وھدانمصطفىعادلتسنيم29029923بنات تياسير الثانويةطوباس
العلوم االنسانية60660.6عبدالرازقمحمدفالحروان29029925بنات تياسير الثانويةطوباس
العلوم االنسانية76776.7دبكناجيماھرسميه29029928بنات تياسير الثانويةطوباس
العلوم االنسانية64464.4وھدانمحمودمحمدعليه29029929بنات تياسير الثانويةطوباس
العلوم االنسانية62562.5صبيحمحمدفايزفداء29029930بنات تياسير الثانويةطوباس
العلوم االنسانية71971.9جابريوسفزكيمادلين29029931بنات تياسير الثانويةطوباس
العلوم االنسانية57057دراغمةمحمدموسىنورس29029932بنات تياسير الثانويةطوباس
العلوم االنسانية63863.8زواھرةورادخليلھانيه29029933بنات تياسير الثانويةطوباس
العلوم االنسانية60960.9بني عودهمحمدعمرأسماء29029938بنات طمون الثانويةطوباس
العلوم االنسانية81981.9بشاراتمحمدسالمهابتھال29029939بنات طمون الثانويةطوباس
العلوم االنسانية55855.8بني عودهعبدهللاسليمانابتھال29029940بنات طمون الثانويةطوباس
العلوم االنسانية90590.5بني عودهحسنتوفيقاخالص29029941بنات طمون الثانويةطوباس
العلوم االنسانية70970.9بني عودهيوسفعبد الباسطاخالص29029943بنات طمون الثانويةطوباس
العلوم االنسانية86886.8بني عودهخضرجميلاسراء29029944بنات طمون الثانويةطوباس
العلوم االنسانية51951.9بشاراتأحمدعبد النبياسالم29029945بنات طمون الثانويةطوباس
العلوم االنسانية79379.3بشاراتخضرمحمداالء29029946بنات طمون الثانويةطوباس
العلوم االنسانية62662.6بشاراتمحمودبساماماني29029948بنات طمون الثانويةطوباس
العلوم االنسانية66166.1بشاراتمصطفىجھاداماني29029949بنات طمون الثانويةطوباس



العلوم االنسانية88888.8بني عودهحسينعدنانامل29029950بنات طمون الثانويةطوباس
العلوم االنسانية64764.7موسىمحمدعدنانامل29029951بنات طمون الثانويةطوباس
العلوم االنسانية74074بشاراتعبد هللاجاللاميمه29029952بنات طمون الثانويةطوباس
العلوم االنسانية70970.9بشاراتمحمدعبد الكريمايات29029955بنات طمون الثانويةطوباس
العلوم االنسانية59259.2بني عودهمصطفىيوسفايات29029956بنات طمون الثانويةطوباس
العلوم االنسانية67367.3بني عودهمحمودسليمانايه29029957بنات طمون الثانويةطوباس
العلوم االنسانية54254.2حسانحسنعبد الرحمنبتول29029959بنات طمون الثانويةطوباس
العلوم االنسانية84784.7بشاراتمحمدجھادتماضر29029962بنات طمون الثانويةطوباس
العلوم االنسانية80880.8بني عودهفھدمحمدتمام29029963بنات طمون الثانويةطوباس
العلوم االنسانية57057بشاراتخضرجودتجميله29029964بنات طمون الثانويةطوباس
العلوم االنسانية71171.1بشاراتيوسفعبد الرحمنجنان29029965بنات طمون الثانويةطوباس
العلوم االنسانية59059ابو طوسحمدخالدجنى29029966بنات طمون الثانويةطوباس
العلوم االنسانية62462.4ابو ريحانمصطفىراسمحليمه29029967بنات طمون الثانويةطوباس
العلوم االنسانية76876.8بشاراتمحمدجميلحنين29029968بنات طمون الثانويةطوباس
العلوم االنسانية80780.7بني عودهخضرشوكتحنين29029969بنات طمون الثانويةطوباس
العلوم االنسانية55355.3وھدانحسينموفقحنين29029970بنات طمون الثانويةطوباس
العلوم االنسانية75175.1بشاراتعبد الكريمخليلحياة29029971بنات طمون الثانويةطوباس
العلوم االنسانية77477.4بني عودهمحمودخالدخولة29029972بنات طمون الثانويةطوباس
العلوم االنسانية78478.4بشاراتمحمدعبد الكريمداليه29029973بنات طمون الثانويةطوباس
العلوم االنسانية69269.2بني عودهخضرشداددعاء29029974بنات طمون الثانويةطوباس
العلوم االنسانية55955.9بشاراتصالحمحمدرؤى29029976بنات طمون الثانويةطوباس
العلوم االنسانية69569.5بني عودهعطيهخالدربى29029977بنات طمون الثانويةطوباس
العلوم االنسانية60560.5بشاراتمطلقعبد الرحيمرحمه29029978بنات طمون الثانويةطوباس
العلوم االنسانية77777.7بشاراتمصطفىمحمدرماح29029980بنات طمون الثانويةطوباس
العلوم االنسانية83283.2بني عودهمحمدمصطفىرنا29029981بنات طمون الثانويةطوباس
العلوم االنسانية77377.3سالمةسالمهعزيزسجى29029984بنات طمون الثانويةطوباس
العلوم االنسانية73173.1بشاراتمحمدمحمودسميه29029986بنات طمون الثانويةطوباس
العلوم االنسانية54854.8بني مطرمحمدحمدسندس29029989بنات طمون الثانويةطوباس
العلوم االنسانية82882.8بشاراتأحمدسعيدسوسن29029990بنات طمون الثانويةطوباس
العلوم االنسانية70470.4بشاراتسعيدأحمدسونيا29029991بنات طمون الثانويةطوباس
العلوم االنسانية73873.8بشاراتمحمدخضرشفا29029992بنات طمون الثانويةطوباس



العلوم االنسانية62762.7بني مطريوسفصبحيشيماء29029993بنات طمون الثانويةطوباس
العلوم االنسانية73373.3بني عودةحسنربحيصفاء29029994بنات طمون الثانويةطوباس
العلوم االنسانية94194.1بني عودهمحمدعليعال29029997بنات طمون الثانويةطوباس
العلوم االنسانية65765.7بشاراتعبدهللاخضيرغدير29029999بنات طمون الثانويةطوباس
العلوم االنسانية65865.8بني عودهرشيدعبد الستارغضيه29030000بنات طمون الثانويةطوباس
العلوم االنسانية65165.1بني عودهاحمديوسففاطمه29030002بنات طمون الثانويةطوباس
العلوم االنسانية74874.8بني عودهعليرياضلميد29030003بنات طمون الثانويةطوباس
العلوم االنسانية87287.2بشاراتحامدعبد القادرلينا29030004بنات طمون الثانويةطوباس
العلوم االنسانية83383.3بني عودهمحمودوائلمي29030005بنات طمون الثانويةطوباس
العلوم االنسانية66966.9بني عودهسليمانعبدميس29030006بنات طمون الثانويةطوباس
العلوم االنسانية71271.2بني عودهحسنصبحيميسم29030007بنات طمون الثانويةطوباس
العلوم االنسانية70370.3قطيشاتطالبخير الديننجاح29030008بنات طمون الثانويةطوباس
العلوم االنسانية67767.7بني عودهعبد هللاعبد الباسطنعيمه29030011بنات طمون الثانويةطوباس
العلوم االنسانية80780.7بني عودهرشادماھرنورس29030012بنات طمون الثانويةطوباس
العلوم االنسانية94894.8بشاراتعبدهللامحمودھديل29030017بنات طمون الثانويةطوباس
العلوم االنسانية61261.2بني عودهعبدوليدھناء29030018بنات طمون الثانويةطوباس
العلوم االنسانية55255.2بني عودهعبدهللاعبد الرحيمھنادي29030020بنات طمون الثانويةطوباس
العلوم االنسانية85685.6بني عودهمصطفىعمرھيام29030021بنات طمون الثانويةطوباس
العلوم االنسانية83683.6بني عودهحمزهناصروجدان29030022بنات طمون الثانويةطوباس
العلوم االنسانية59759.7بني عودهعقلفخريوداد29030023بنات طمون الثانويةطوباس
العلوم االنسانية63063بني عودهمحمدعليورود29030024بنات طمون الثانويةطوباس
العلوم االنسانية56556.5بني عودهمحمدناصروسام29030025بنات طمون الثانويةطوباس
العلوم االنسانية88788.7بشاراتعبدحسينوعد29030026بنات طمون الثانويةطوباس
العلوم االنسانية64564.5بني عودهسليمانعباسوعد29030028بنات طمون الثانويةطوباس
العلوم االنسانية88188.1بني عودهھارونبساموالء29030029بنات طمون الثانويةطوباس
العلوم االنسانية62962.9بشاراتراضيحسينوالء29030030بنات طمون الثانويةطوباس
العلوم االنسانية79379.3بني عودهنوريمحمدوالء29030032بنات طمون الثانويةطوباس
العلوم االنسانية55355.3ابو عرهأحمدحسنيأسماء29030033بنات عقابا الثانويةطوباس
العلوم االنسانية81181.1ابو عرهمحمودسميرأسماء29030034بنات عقابا الثانويةطوباس
العلوم االنسانية74174.1ابو عرهعوضناجحأسماء29030036بنات عقابا الثانويةطوباس
العلوم االنسانية53653.6مصريفايزطلعتاروه29030037بنات عقابا الثانويةطوباس



العلوم االنسانية67267.2سالمةأحمدرباحازھار29030038بنات عقابا الثانويةطوباس
العلوم االنسانية79379.3ابو عرهابراھيمحمداناسالم29030039بنات عقابا الثانويةطوباس
العلوم االنسانية86086ابو عرهرجاعودهاسالم29030040بنات عقابا الثانويةطوباس
العلوم االنسانية52652.6ابوعرهفارسمصطفىاسالم29030041بنات عقابا الثانويةطوباس
العلوم االنسانية58858.8ابوعرهابراھيمصبحيافنان29030044بنات عقابا الثانويةطوباس
العلوم االنسانية60360.3ابو عرهحسنأحمداالء29030045بنات عقابا الثانويةطوباس
العلوم االنسانية59259.2غنامصايلمصطفىاماني29030048بنات عقابا الثانويةطوباس
العلوم االنسانية60860.8ابوعرهداودمطيعاماني29030049بنات عقابا الثانويةطوباس
العلوم االنسانية51351.3صوافطهصدقيصالحامل29030050بنات عقابا الثانويةطوباس
العلوم االنسانية62862.8السيدصبريمحمدامل29030051بنات عقابا الثانويةطوباس
العلوم االنسانية78078ابو عرهشريفحربيانوار29030052بنات عقابا الثانويةطوباس
العلوم االنسانية59759.7ابو عرهسالمهعايدانوار29030053بنات عقابا الثانويةطوباس
العلوم االنسانية63163.1ھربيشصالحأحمدايمان29030055بنات عقابا الثانويةطوباس
العلوم االنسانية79779.7ابو عرهمشھورمحمدايمان29030056بنات عقابا الثانويةطوباس
العلوم االنسانية69769.7ابو عرهابراھيمأحمدايه29030057بنات عقابا الثانويةطوباس
العلوم االنسانية71771.7ابو عرهمصطفىصايلبراء29030058بنات عقابا الثانويةطوباس
العلوم االنسانية72772.7ابو عرهمصطفىصايلبيان29030060بنات عقابا الثانويةطوباس
العلوم االنسانية66666.6مصرياسماعيلصالححنين29030062بنات عقابا الثانويةطوباس
العلوم االنسانية64664.6مصريأحمدعدنانحنين29030063بنات عقابا الثانويةطوباس
العلوم االنسانية85285.2مصريحامدناجحدعاء29030065بنات عقابا الثانويةطوباس
العلوم االنسانية53153.1غنامأحمدمحمدرغده29030066بنات عقابا الثانويةطوباس
العلوم االنسانية77877.8ابوعرهعبد الرحمنزيادرناد29030067بنات عقابا الثانويةطوباس
العلوم االنسانية81581.5غنامكاملسميرروان29030068بنات عقابا الثانويةطوباس
العلوم االنسانية63663.6ابوغنامحسنمؤيدروان29030069بنات عقابا الثانويةطوباس
العلوم االنسانية51151.1ابوعرهعليجودتزھور29030072بنات عقابا الثانويةطوباس
العلوم االنسانية57157.1غنامفايزھانيزينب29030073بنات عقابا الثانويةطوباس
العلوم االنسانية78578.5ابوعرهفوزيرائدسكينه29030074بنات عقابا الثانويةطوباس
العلوم االنسانية57757.7ابوعرهمحمدھانيسندس29030076بنات عقابا الثانويةطوباس
العلوم االنسانية81081ابوعرهمثقاليحيىشذى29030078بنات عقابا الثانويةطوباس
العلوم االنسانية74474.4ابو عرهرشديأحمدشيماء29030079بنات عقابا الثانويةطوباس
العلوم االنسانية82382.3سالمعبد الرحمننضالضحى29030080بنات عقابا الثانويةطوباس



العلوم االنسانية58258.2مصريجميلزيادعايشه29030081بنات عقابا الثانويةطوباس
العلوم االنسانية59659.6غنامفايزمحمودعال29030082بنات عقابا الثانويةطوباس
العلوم االنسانية66866.8صوافطهمحمدمھيلكفاح29030084بنات عقابا الثانويةطوباس
العلوم االنسانية51551.5غناممحمودياسرمرام29030085بنات عقابا الثانويةطوباس
العلوم االنسانية73673.6ابوعرهفارسمحمدمريم29030087بنات عقابا الثانويةطوباس
العلوم االنسانية84984.9غنامكاملايادنسرين29030090بنات عقابا الثانويةطوباس
العلوم االنسانية80780.7قاسمعبد الرحمنمحمدنور29030091بنات عقابا الثانويةطوباس
العلوم االنسانية86586.5غنامفؤادمحمودھبه29030092بنات عقابا الثانويةطوباس
العلوم االنسانية69369.3غناميونسياسرھنادي29030094بنات عقابا الثانويةطوباس
العلوم االنسانية59759.7مصريحامدفالحھيا29030096بنات عقابا الثانويةطوباس
العلوم االنسانية69069غناممحمدمنيرھيفاء29030097بنات عقابا الثانويةطوباس
العلوم االنسانية74674.6ابوعرهحسنأحمدوالء29030098بنات عقابا الثانويةطوباس
العلوم االنسانية52252.2االخرسعبد اللطيفبشارازھار29030099بنات وادي الفارعة الثانويةطوباس
العلوم االنسانية72272.2ابو القرعةحافظيوسفدعاء29030100بنات وادي الفارعة الثانويةطوباس
العلوم االنسانية55955.9براھمهكاملجعفررانيه29030102بنات وادي الفارعة الثانويةطوباس
العلوم االنسانية83083صالحاتناجيرائدرماء29030103بنات وادي الفارعة الثانويةطوباس
العلوم االنسانية86986.9عبد هللاعبد هللاعمادرماء29030104بنات وادي الفارعة الثانويةطوباس
العلوم االنسانية91391.3براھمهكاملعليروزان29030105بنات وادي الفارعة الثانويةطوباس
العلوم االنسانية59159.1براھمهكاملحمودسجا29030106بنات وادي الفارعة الثانويةطوباس
العلوم االنسانية62362.3الحمودذيبراضيصفاء29030107بنات وادي الفارعة الثانويةطوباس
العلوم االنسانية71371.3جمعهبسيمجھادعال29030109بنات وادي الفارعة الثانويةطوباس
العلوم االنسانية91391.3خيزرانناجيعادلعال29030110بنات وادي الفارعة الثانويةطوباس
العلوم االنسانية67267.2جمعهبسيمجھادلين29030111بنات وادي الفارعة الثانويةطوباس
العلوم االنسانية53553.5االخرسعبد اللطيفابراھيمنسرين29030113بنات وادي الفارعة الثانويةطوباس
العلوم االنسانية60060براھمهأحمدناصرھبه29030114بنات وادي الفارعة الثانويةطوباس
العلوم االنسانية55855.8صالحاتناجيأحمدوالء29030115بنات وادي الفارعة الثانويةطوباس
العلوم االنسانية93293.2صالحاتعبد الرؤوفمحمدوالء29030116بنات وادي الفارعة الثانويةطوباس
العلوم االنسانية82782.7العايدمحمدحسنانصار29030122بنات مخيم الفارعة الثانويةطوباس
العلوم االنسانية63163.1صبحأحمدزھيرايمان29030125بنات مخيم الفارعة الثانويةطوباس
العلوم االنسانية86786.7سرحانمحمداسماعيلتقوى29030126بنات مخيم الفارعة الثانويةطوباس
العلوم االنسانية60860.8مباركسليمانأحمدرانية29030128بنات مخيم الفارعة الثانويةطوباس



العلوم االنسانية67167.1غواليخليلرسميرزان29030130بنات مخيم الفارعة الثانويةطوباس
العلوم االنسانية54154.1سوالمهلطفيھاشمرنين29030132بنات مخيم الفارعة الثانويةطوباس
العلوم االنسانية55555.5خليلحافظيوسفروان29030134بنات مخيم الفارعة الثانويةطوباس
العلوم االنسانية57657.6شوبكيمحمودابراھيمساجده29030135بنات مخيم الفارعة الثانويةطوباس
العلوم االنسانية70670.6ابراھيمراشدنوافسبأ29030136بنات مخيم الفارعة الثانويةطوباس
العلوم االنسانية63863.8شحادةأحمدطلعتسجى29030137بنات مخيم الفارعة الثانويةطوباس
العلوم االنسانية67367.3شحادةأحمدصبحيسالم29030139بنات مخيم الفارعة الثانويةطوباس
العلوم االنسانية63063عوضجميلعصامسلسبيل29030140بنات مخيم الفارعة الثانويةطوباس
العلوم االنسانية87987.9جوابرهعليعزامسميه29030141بنات مخيم الفارعة الثانويةطوباس
العلوم االنسانية89189.1سرحانمحمدزيادسھاد29030142بنات مخيم الفارعة الثانويةطوباس
العلوم االنسانية83283.2سرحانسعيدخالدصابرين29030144بنات مخيم الفارعة الثانويةطوباس
العلوم االنسانية67667.6سوالمهحسنصالحضحى29030145بنات مخيم الفارعة الثانويةطوباس
العلوم االنسانية92592.5عبد القادرسعيدناصرضحى29030146بنات مخيم الفارعة الثانويةطوباس
العلوم االنسانية56856.8عبد الھاديحمدسعيدليالي29030149بنات مخيم الفارعة الثانويةطوباس
العلوم االنسانية60460.4ابو كشكمحمدمنصورلينا29030150بنات مخيم الفارعة الثانويةطوباس
العلوم االنسانية95995.9مھداويمحسناحمدمرح29030151بنات مخيم الفارعة الثانويةطوباس
العلوم االنسانية53153.1خليلمحمدمروانمروه29030152بنات مخيم الفارعة الثانويةطوباس
العلوم االنسانية66966.9شافعيدرويشمصطفىمي29030153بنات مخيم الفارعة الثانويةطوباس
العلوم االنسانية74074زھرانمحمدحسنناريمان29030154بنات مخيم الفارعة الثانويةطوباس
العلوم االنسانية94494.4جرعانيحامدفايزندى29030155بنات مخيم الفارعة الثانويةطوباس
العلوم االنسانية53353.3ابو دغيشعليناصرنوره29030158بنات مخيم الفارعة الثانويةطوباس
العلوم االنسانية85685.6مھداويمحسنعبد المنعميقين29030160بنات مخيم الفارعة الثانويةطوباس
العلوم االنسانية57357.3سبيتانشاكرحاتمأحمد14030208ذكور عدنان السفاريني الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية62662.6شحادةرجاحسينأحمد14030209ذكور عدنان السفاريني الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية55255.2أبو ھاللأحمدصالحأحمد14030212ذكور عدنان السفاريني الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية65365.3غريفيراجيعدنانأحمد14030214ذكور عدنان السفاريني الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية64264.2عامرمحمدعطاأحمد14030215ذكور عدنان السفاريني الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية61661.6برابرهرستمغالبأحمد14030217ذكور عدنان السفاريني الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية57057جندياحمدفؤادأحمد14030218ذكور عدنان السفاريني الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية71571.5ابو ليفهابراھيممروانإسالم14030225ذكور عدنان السفاريني الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية60960.9نايفهشاكرخالدأمير14030226ذكور عدنان السفاريني الثانويةطولكرم



العلوم االنسانية61861.8شحادةيوسفمحمدأمير14030227ذكور عدنان السفاريني الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية72672.6نصارفريدسميرأنور14030231ذكور عدنان السفاريني الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية53853.8خندقجيتوفيقمحمد صبيحتوفيق14030239ذكور عدنان السفاريني الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية80280.2 ابو قصيدوحسينعليحسن14030243ذكور عدنان السفاريني الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية76576.5سالمةمصطفىمحمدحمزه14030245ذكور عدنان السفاريني الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية66966.9لعليانخالدعبد القادرخالد14030247ذكور عدنان السفاريني الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية51051زقلهمحمدفيصلرأفت14030251ذكور عدنان السفاريني الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية60360.3لفداويلطفيأكرمراشد14030252ذكور عدنان السفاريني الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية74374.3ابو الفيهراشدمحمدراشد14030253ذكور عدنان السفاريني الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية50650.6ابو تماممحمدموسىرامي14030254ذكور عدنان السفاريني الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية62862.8عبد هللاراجيرايقسامر14030259ذكور عدنان السفاريني الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية59859.8ابو رميلهأحمدعليسعد14030261ذكور عدنان السفاريني الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية53153.1عياشخالدنبيلسعيد14030263ذكور عدنان السفاريني الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية51251.2ملحمعبد الكريمعبد الوھابسالم14030265ذكور عدنان السفاريني الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية71771.7دعمةسليمانداودسليمان14030266ذكور عدنان السفاريني الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية51651.6ابو تماممحمدعمارشادي14030267ذكور عدنان السفاريني الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية76576.5عقادعبد الرحمنباللصھيب14030270ذكور عدنان السفاريني الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية53953.9حمد هللامفيدعالمضرغام14030272ذكور عدنان السفاريني الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية51351.3خليليوسفشحادةعباس14030274ذكور عدنان السفاريني الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية77777.7ابو شنبابراھيممحمودعبد الحليم14030275ذكور عدنان السفاريني الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية79279.2صوافطهحسينأحمدعبد الرحمن14030276ذكور عدنان السفاريني الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية52152.1التايهراضيھاشمعبد الرحيم14030277ذكور عدنان السفاريني الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية55355.3طحلعبد اللطيفمازنعبد اللطيف14030279ذكور عدنان السفاريني الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية51851.8حوسومحمودخالدعدي14030283ذكور عدنان السفاريني الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية64064العزبموسىمحمودعالء14030287ذكور عدنان السفاريني الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية51551.5يعقوبخليلوجيهعالء14030289ذكور عدنان السفاريني الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية68468.4دعمةسليمانشكريعمر14030293ذكور عدنان السفاريني الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية72072الشوبكيمحمودعبد اللطيففداء14030296ذكور عدنان السفاريني الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية68068ابو الربمحمد راضيأكرممحمد14030302ذكور عدنان السفاريني الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية58058ابو لبدهيوسفإيادمحمد14030303ذكور عدنان السفاريني الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية56556.5القواسميمحمدأيمنمحمد14030304ذكور عدنان السفاريني الثانويةطولكرم



العلوم االنسانية67967.9حمد هللامفيدبنانمحمد14030306ذكور عدنان السفاريني الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية58758.7مباركمحمودتيسيرمحمد14030308ذكور عدنان السفاريني الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية58158.1القفينيفتحيجوادمحمد14030309ذكور عدنان السفاريني الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية69869.8جبرعيدسعيدمحمد14030314ذكور عدنان السفاريني الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية60760.7الشوابكهعبد الرحمنعبد الحميدمحمد14030316ذكور عدنان السفاريني الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية70970.9ھوجهمحمدعمرمحمد14030319ذكور عدنان السفاريني الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية61761.7صفيرهخميسمحمودمحمد14030322ذكور عدنان السفاريني الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية84384.3عليانأحمديوسفمحمد14030326ذكور عدنان السفاريني الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية58958.9ابو شقيرمحمودأحمدمحمود14030329ذكور عدنان السفاريني الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية55255.2طافشمحمد حسناسامهمحمود14030330ذكور عدنان السفاريني الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية65465.4سليطحسيناسعدمحمود14030331ذكور عدنان السفاريني الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية59559.5ابو حميدخليلعثمانمحمود14030333ذكور عدنان السفاريني الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية53153.1الجملحسنجمالمراد14030338ذكور عدنان السفاريني الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية78378.3جعيمموسىأحمدمصطفى14030339ذكور عدنان السفاريني الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية65165.1شيخ حسينمصطفىمحمدمصطفى14030341ذكور عدنان السفاريني الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية72272.2خليفهجمعةخالدمھند14030349ذكور عدنان السفاريني الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية62862.8امجليموسىفيصلموسى14030352ذكور عدنان السفاريني الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية71371.3طحلعليمازنھشام14030356ذكور عدنان السفاريني الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية79579.5ريماويانورعمادوسام14030359ذكور عدنان السفاريني الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية53053عوضيعليخالدوليد14030360ذكور عدنان السفاريني الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية54854.8شريميوسفعرفاتياسر14030361ذكور عدنان السفاريني الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية65765.7قرعاوييوسفجھاديوسف14030364ذكور عدنان السفاريني الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية56856.8ابو ذيابموسىحسينيوسف14030365ذكور عدنان السفاريني الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية59459.4ابو حربيوسفمحموديوسف14030366ذكور عدنان السفاريني الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية93193.1الجبيھيأحمدعدنانأسامه14030368ذكور عبد الرحيم الحاج محمد الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية67367.3نصاراسعدأحمدخليل14030370ذكور عبد الرحيم الحاج محمد الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية61261.2زايطعبد هللاموسىسندس14030371ذكور عبد الرحيم الحاج محمد الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية61361.3تركحسنمحمدطارق14030372ذكور عبد الرحيم الحاج محمد الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية59559.5عبد الدايمعبد الكريمرياضعبد الكريم14030373ذكور عبد الرحيم الحاج محمد الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية77877.8سروجيموسىھائلعالء14030374ذكور عبد الرحيم الحاج محمد الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية62562.5بليديمحمودزيدفراس14030376ذكور عبد الرحيم الحاج محمد الثانويةطولكرم



العلوم االنسانية68868.8دريهحسنأحمدمحمد14030378ذكور عبد الرحيم الحاج محمد الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية72772.7ابو ھشيمشاكرأحمدمحمد14030379ذكور عبد الرحيم الحاج محمد الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية90190.1عبابسهموسىراشدمحمد14030380ذكور عبد الرحيم الحاج محمد الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية53753.7غيابعودةعبد الحكيممحمد14030381ذكور عبد الرحيم الحاج محمد الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية52652.6الشيخ عليصالحمنيرمحمد14030382ذكور عبد الرحيم الحاج محمد الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية60260.2فياتنمرمحمدنمر14030384ذكور عبد الرحيم الحاج محمد الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية67867.8عالنمحمد امينبرھانھاني14030385ذكور عبد الرحيم الحاج محمد الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية56656.6عودهعبد النعيممروانيزن14030386ذكور عبد الرحيم الحاج محمد الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية74674.6ابو ھيكلنصر هللامحمداسالم14030392ذكور انشراح الددو الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية79079اسماعيلحمدانمحمدبسام14030393ذكور انشراح الددو الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية61661.6يوسفمحمدخالدمجد14030401ذكور انشراح الددو الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية56056شحادةفضيلعدنانمحمد14030402ذكور انشراح الددو الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية55055عودهابراھيممازنمحمد14030403ذكور انشراح الددو الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية55355.3ابو صفيهمحمودسليممحمود14030404ذكور انشراح الددو الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية57457.4ضميريصالحياسرمھند14030406ذكور انشراح الددو الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية53353.3حامدمرعيزيادإبراھيم14030407ذكور فرعون الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية80580.5ابو اسماعيلجمالمحمدجمال14030411ذكور فرعون الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية59959.9ابو حميدابراھيمماھررامي14030412ذكور فرعون الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية75675.6الطيبيعبد الفتاحماجدطارق14030413ذكور فرعون الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية56356.3حطابسليمشحادهعباده14030414ذكور فرعون الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية52152.1بديرسميحعبد الكريمعبيده14030415ذكور فرعون الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية64364.3عرفاتمحمدفؤادعرفات14030416ذكور فرعون الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية82082فرخعبد الجبارفريدعالء14030418ذكور فرعون الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية57257.2عدوانقاسممحمدمجدي14030419ذكور فرعون الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية56256.2مصلحسليمنھادمجدي14030420ذكور فرعون الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية59259.2دروبيمحمودطاللمحمد14030421ذكور فرعون الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية62862.8عدوانعبد المجيدمرشدمحمد14030423ذكور فرعون الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية65965.9بطرانھاشمزكريايحيى14030426ذكور فرعون الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية77177.1زبدةزكيشفيعزكي14030429ذكور كفر صور الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية72372.3جيوسيرشديبسامصالح14030430ذكور كفر صور الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية69369.3الشوبكيتوفيقعاطفمھند14030432ذكور كفر صور الثانويةطولكرم



العلوم االنسانية51551.5عبيدصالحسميحنبيل14030433ذكور كفر صور الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية67467.4مدللابراھيمنعماننھاد14030434ذكور كفر صور الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية78278.2عودهعبد الرحيمبرھانأسيد14030436الراس الثانوية المختلطةطولكرم
العلوم االنسانية66366.3عوضعبد الرحمنحافظأكرم14030437الراس الثانوية المختلطةطولكرم
العلوم االنسانية60760.7عوضناجيلطفيأيوب14030438الراس الثانوية المختلطةطولكرم
العلوم االنسانية69869.8ابو صفيهصدقيعبد هللاسالم14030439الراس الثانوية المختلطةطولكرم
العلوم االنسانية84384.3عودهحسنيغازيحسني14030442الراس الثانوية المختلطةطولكرم
العلوم االنسانية80280.2عودهعبد الرحيمسامحمحمود14030444الراس الثانوية المختلطةطولكرم
العلوم االنسانية63163.1نعالوهمحمدساميأحمد14030447ذكور شويكه الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية55355.3غانمأحمدمصطفىأمير14030450ذكور شويكه الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية60760.7مھداويمحموداسكندرأيمن14030451ذكور شويكه الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية63563.5عمرعبد الفتاحرفعتابراھيم14030452ذكور شويكه الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية56956.9ابو مريفهسليمانابراھيمحسام14030454ذكور شويكه الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية71671.6المحمودحسنعبد الغنيحسن14030455ذكور شويكه الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية73373.3ابو شيخهسميرمحمودسمير14030458ذكور شويكه الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية62662.6جنحوعبد الكريممحمدعبد الكريم14030459ذكور شويكه الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية70870.8حسنابراھيمعبد الكريمعلي14030461ذكور شويكه الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية50150.1عمرسليممحمدمؤمن14030464ذكور شويكه الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية72972.9عبد هللاعبد اللطيفجمالمحمد14030466ذكور شويكه الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية59459.4شريفمحمدعمارمحمد14030470ذكور شويكه الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية60460.4شرفاعيسىرضوانمحمود14030471ذكور شويكه الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية54454.4مھداويذيبتيسيرمروان14030473ذكور شويكه الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية63263.2العريضمحمدمحمدمنتصر14030476ذكور شويكه الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية57857.8كباريهحسنماھريزن14030479ذكور شويكه الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية57657.6غانمأحمدرائدأحمد14030480ذكور دير الغصون الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية57157.1اعمرأحمدعالء الدينأحمد14030482ذكور دير الغصون الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية57957.9خضرفاروقمأمونأحمد14030483ذكور دير الغصون الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية54154.1خليلعبد العزيزعبد الحليمامجد14030484ذكور دير الغصون الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية71171.1بدرانأحمدعاطفثمين14030486ذكور دير الغصون الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية58458.4بدرانمحمد رشيدعبد المجيدرئاد14030488ذكور دير الغصون الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية62862.8عمرعبد العزيزنور الدينرامي14030490ذكور دير الغصون الثانويةطولكرم



العلوم االنسانية54954.9بدرانطالبحسنيزياد14030491ذكور دير الغصون الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية65465.4غانممصطفىفيصلعالء14030492ذكور دير الغصون الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية70170.1غانمعبد المنعماسامهقصي14030497ذكور دير الغصون الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية70370.3ناعسهجمالماجدمحمد14030500ذكور دير الغصون الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية69169.1صالحابو السعودماھرمصعب14030503ذكور دير الغصون الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية91791.7خضرعز الدينخالدمعن14030504ذكور دير الغصون الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية78578.5غانمامين سعيدزيادوجدي14030507ذكور دير الغصون الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية72672.6ذيبابراھيماحمدوسيم14030508ذكور دير الغصون الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية63663.6خربطمحمودمحمد سعيدأحمد14030509ذكور عتيل الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية53653.6طقزتوفيقزيادأسامه14030510ذكور عتيل الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية80580.5مصاروهأسعدزھيرأسعد14030511ذكور عتيل الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية66466.4ابو خليلرشديتيسيرأشرف14030512ذكور عتيل الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية51651.6مصلحأحمدھانيخالد14030513ذكور عتيل الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية61361.3ابو عابدمحمودمحمودرامي14030515ذكور عتيل الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية59559.5ابو موسىرشديحسامرشدي14030516ذكور عتيل الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية55855.8ابو ذيابعليمصطفىسامي14030518ذكور عتيل الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية69669.6الغزهفتحيغالبفادي14030521ذكور عتيل الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية69969.9ليمونلطفينزارلطفي14030522ذكور عتيل الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية71571.5خليلسعدراسمليث14030524ذكور عتيل الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية62562.5كحلهأحمدمنذرمؤمن14030526ذكور عتيل الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية73873.8مشرفأحمدجمالمحمد14030527ذكور عتيل الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية77477.4كتانهفضلحسانمحمد14030528ذكور عتيل الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية68668.6 صالح الشيخعبد الرحمنحسنيمحمد14030529ذكور عتيل الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية56956.9شكريمحمودفايزمحمد14030530ذكور عتيل الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية53053خطيبمحمد سعيدموسىمحمد14030531ذكور عتيل الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية53653.6كتانهمحمودجمالمحمود14030532ذكور عتيل الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية75075مشرفأحمدفتحيمحمود14030533ذكور عتيل الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية52152.1شكريمحمدكاظممحمود14030534ذكور عتيل الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية50050مصاروهنجيبمحمد حسنمحمود14030535ذكور عتيل الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية69069عتيليرشيدخالدمھدي14030536ذكور عتيل الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية76376.3ضمايرهعليعبد الھاديمھدي14030537ذكور عتيل الثانويةطولكرم



العلوم االنسانية56056كتانهفضلنبيلمھند14030538ذكور عتيل الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية63763.7ناصرناصرخالدناصر14030539ذكور عتيل الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية63863.8ابو عليمصطفىحسننضال14030540ذكور عتيل الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية60060قوزحنمرموسىنمر14030541ذكور عتيل الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية75775.7سمارهمحمد صالحمؤيديوسف14030543ذكور عتيل الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية72072مصاروهراشدغانمصالح14030546ذكور شھداء زيتا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية92292.2حسونةعبد العزيزمحمودعبد العزيز14030548ذكور شھداء زيتا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية95595.5مرعيمحمودجبرعمار14030550ذكور شھداء زيتا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية60960.9اسيامحمد رشيدشوقيغيث14030551ذكور شھداء زيتا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية55855.8ابو حمدهعليمحمدليث14030552ذكور شھداء زيتا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية76776.7تيممحمدتيسيرمحمد14030553ذكور شھداء زيتا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية73873.8رباحعبد الھاديمصطفىمحمد14030554ذكور شھداء زيتا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية62362.3رباحنمربساممحمود14030555ذكور شھداء زيتا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية55455.4سليطاسماعيلحسنيأحمد14030557ذكور عمر بن الخطاب الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية88288.2عودهعبد الرحيممحمد عبد الرحيمإسالم14030559ذكور عمر بن الخطاب الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية71271.2جابرمروحمحمدأكثم14030560ذكور عمر بن الخطاب الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية54954.9عمارمحمدايادأنس14030561ذكور عمر بن الخطاب الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية78978.9حسينمحمدباللبكر14030562ذكور عمر بن الخطاب الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية58258.2شريممحمدناصرسيد14030563ذكور عمر بن الخطاب الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية56056الخطيبصالحعبد الرؤوفصالح14030564ذكور عمر بن الخطاب الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية69669.6جابرطاھرنصرعاطف14030565ذكور عمر بن الخطاب الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية76876.8عمرسعيدأحمدعثمان14030567ذكور عمر بن الخطاب الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية68568.5اشقرسعيدمحمدعدي14030568ذكور عمر بن الخطاب الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية52252.2خلفحسنوحيدعميد14030570ذكور عمر بن الخطاب الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية60360.3االشقرسعيدأحمدلؤي14030571ذكور عمر بن الخطاب الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية76076ظاھرسلمانمنجدمجاھد14030573ذكور عمر بن الخطاب الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية58458.4ساعدعبد الفتاحمحمدمجدي14030575ذكور عمر بن الخطاب الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية66566.5جابرطاھرفؤادمحمود14030580ذكور عمر بن الخطاب الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية69569.5عمرانيسواصفمحمود14030581ذكور عمر بن الخطاب الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية92492.4ساعدابراھيممفيديوسف14030585ذكور عمر بن الخطاب الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية82082حسينمحمدجمالأحمد14030586ذكور نزلة عيسى الثانويةطولكرم



العلوم االنسانية54054خلفوصفينھادزيد14030589ذكور نزلة عيسى الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية57557.5حسينشحادةلطفيصھيب14030590ذكور نزلة عيسى الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية56356.3داودعبد الرحيمأحمدمحمد14030593ذكور نزلة عيسى الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية50050حسينعبد الرحمنرسميمحمد14030594ذكور نزلة عيسى الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية58158.1اسعدشريفمصطفىمحمد14030595ذكور نزلة عيسى الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية72972.9كتانهرشديناظمبكر14030597ذكور النزلة الشرقية الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية73073كتانيعبد الرحمنأحمدزيد14030599ذكور النزلة الشرقية الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية80080كتانهمحمدعاطفقتيبه14030602ذكور النزلة الشرقية الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية53853.8كتانهمحمدحاتممحمد14030605ذكور النزلة الشرقية الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية82582.5كتانهرشديمزھرمحمد14030606ذكور النزلة الشرقية الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية75175.1كتانهصالحمحمدمعن14030607ذكور النزلة الشرقية الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية56456.4ھرشهخالدسعيدأحمد14030608ذكور قفين الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية83883.8كتانهمحمودمحمدأحمد14030609ذكور قفين الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية59759.7خصيبمصطفىمحمدأحمد14030610ذكور قفين الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية50950.9عمارمحمدوائلأحمد14030611ذكور قفين الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية55555.5عمارحسنمحمدأسامه14030613ذكور قفين الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية56456.4ھرشهرسميأيمنأمين14030614ذكور قفين الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية61861.8عمارنهمصطفىأيمنأوس14030615ذكور قفين الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية52752.7عمارمحمد راشدفھميأيمن14030616ذكور قفين الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية71371.3طعمهعزيزأحمدإيھاب14030617ذكور قفين الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية91991.9حمدعبد اللطيفمحمدخالد14030619ذكور قفين الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية65965.9عمارنهسليمانحفظيسامح14030624ذكور قفين الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية61561.5ھرشهأحمدمحمدسامح14030625ذكور قفين الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية65665.6بكرصادقساميعثمان14030630ذكور قفين الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية51451.4حبلهديابعطيهعز الدين14030632ذكور قفين الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية60860.8صباحلطفيھاشمغيث14030634ذكور قفين الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية54454.4عماراسعدابراھيمفادي14030635ذكور قفين الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية58458.4عمارتوفيقعمادقصي14030638ذكور قفين الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية55955.9بكرصادقطاھركرم14030639ذكور قفين الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية84084صباحجميلخالدمؤمن14030641ذكور قفين الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية54454.4خصيبمصطفىفريدمؤمن14030642ذكور قفين الثانويةطولكرم



العلوم االنسانية54954.9ھرشهمحمدابراھيممحمد14030646ذكور قفين الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية54354.3عمارحلميباسلمحمد14030647ذكور قفين الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية67367.3عمارعطيهتيسيرمحمد14030648ذكور قفين الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية68268.2عمارمصطفىعدليمحمد14030651ذكور قفين الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية59259.2خصيبخليلمطيعمحمد14030653ذكور قفين الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية89889.8كتانهتوفيقحسنمعاذ14030659ذكور قفين الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية68968.9ھرشهمحمدسعيدمعتصم14030661ذكور قفين الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية64264.2طعمييوسفنديمنادر14030663ذكور قفين الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية67167.1ھرشهصبرينصرنسيم14030665ذكور قفين الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية63063عمارمصطفىابراھيمواثق14030668ذكور قفين الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية53753.7شديدامينمأمونأمين14030672ذكور عالر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية70470.4مجادبهمحمدزيادأيمن14030674ذكور عالر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية76676.6عسراويسالمهنوافسالم14030676ذكور عالر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية72572.5عامرعزامعمارصھيب14030678ذكور عالر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية59959.9 المجادبةعليمحمودعلي14030679ذكور عالر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية68168.1شديدفوازقاسممازن14030680ذكور عالر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية56856.8عصاعصهسليمانتوفيقمحمد14030681ذكور عالر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية85485.4عامرعبد الجبارمحمودمحمد14030684ذكور عالر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية63463.4حفيظهحسنھانيمحمد14030685ذكور عالر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية68368.3عامرعبد اللطيفزھيرمعاذ14030688ذكور عالر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية68168.1شديدأحمدنصفتوليد14030691ذكور عالر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية60560.5عجاجصدقيروحيأسامه14030692ذكور صيدا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية53153.1عودهعبد هللاأسامهجواد14030695ذكور صيدا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية68268.2ردادراشدنيازحازم14030696ذكور صيدا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية52852.8عودهمحمودفھميحسن14030697ذكور صيدا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية52252.2ردادرشديھشامسالم14030699ذكور صيدا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية86186.1طحليشمصطفىحسامصقر14030700ذكور صيدا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية55255.2أشقرأحمدجھادعبد الجبار14030701ذكور صيدا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية52252.2عودهصبريأحمدعماد14030703ذكور صيدا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية53853.8جوابريمحمدمصطفىفارس14030704ذكور صيدا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية80380.3سماحهشاكرسليمانقتيبه14030705ذكور صيدا الثانويةطولكرم



العلوم االنسانية67767.7ردادرشديحاتممجاھد14030708ذكور صيدا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية63763.7ردادرشديھيثممعتصم14030711ذكور صيدا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية60860.8ردادمصطفىمنذروسيم14030713ذكور صيدا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية63263.2عبد الحليممحمودزھيرأحمد14030715ذكور شھداء بلعا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية78278.2جودهزيدانعثمانأدھم14030718ذكور شھداء بلعا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية78078جيتاويمحمدعبد الفتاحأسيد14030719ذكور شھداء بلعا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية91791.7فرحمحمدبرھانحمزه14030724ذكور شھداء بلعا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية58658.6شحرورخالدمحمدخالد14030725ذكور شھداء بلعا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية86186.1حمدانفايزمأمونصالح الدين14030728ذكور شھداء بلعا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية74174.1شحرورعبد هللاوليدعروه14030729ذكور شھداء بلعا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية90290.2سليمانشفيقجمالمحمد14030732ذكور شھداء بلعا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية85485.4حمدمحمودجھادمحمد14030733ذكور شھداء بلعا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية74174.1محموديوسفحسنمحمد14030736ذكور شھداء بلعا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية53553.5سليمانمحمدساميمحمد14030738ذكور شھداء بلعا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية58858.8يوسفمحمدأحمدنھاد14030743ذكور شھداء بلعا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية72972.9بلويمصلححفظيحسام14030748ذكور سامي حجازي الثانوية المختلطةطولكرم
العلوم االنسانية76376.3ابو ليلىعمرتحسينحسن14030749ذكور سامي حجازي الثانوية المختلطةطولكرم
العلوم االنسانية55555.5ثلثينقاسمرشديرامي14030750ذكور سامي حجازي الثانوية المختلطةطولكرم
العلوم االنسانية68368.3فقھاأحمدعمرطارق14030754ذكور سامي حجازي الثانوية المختلطةطولكرم
العلوم االنسانية51851.8رجبمحمدرياضعامر14030755ذكور سامي حجازي الثانوية المختلطةطولكرم
العلوم االنسانية59459.4االسودعبد هللاسعدعبد هللا14030757ذكور سامي حجازي الثانوية المختلطةطولكرم
العلوم االنسانية81481.4ثلثينسليمصالحمحمد14030758ذكور سامي حجازي الثانوية المختلطةطولكرم
العلوم االنسانية65565.5فقھاموسىاسعدمھند14030763ذكور سامي حجازي الثانوية المختلطةطولكرم
العلوم االنسانية75975.9خطابمحمدرشدينادي14030764ذكور سامي حجازي الثانوية المختلطةطولكرم
العلوم االنسانية51251.2ابو عسلابراھيمزايدإسالم14030767ذكور عبد الرحيم محمود الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية75375.3نورابراھيمماجدحاتم14030768ذكور عبد الرحيم محمود الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية54154.1عمرراجحباسمزيد14030769ذكور عبد الرحيم محمود الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية82682.6نورحسنرفيقشادي14030770ذكور عبد الرحيم محمود الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية76776.7يعقوبعبد العزيزانورعبد العزيز14030772ذكور عبد الرحيم محمود الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية65265.2بركاتعبد هللامصطفىعبد هللا14030773ذكور عبد الرحيم محمود الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية84384.3سنجقصبريعبد القادرفؤاد14030774ذكور عبد الرحيم محمود الثانويةطولكرم



العلوم االنسانية83183.1ابو عيشةابراھيممحمد سعيدفراس14030775ذكور عبد الرحيم محمود الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية71571.5قبجحافظنادرمالك14030777ذكور عبد الرحيم محمود الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية61661.6نورمحمدتيسيرمحمد14030778ذكور عبد الرحيم محمود الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية66266.2نصارعبد الكريمجمالمحمد14030779ذكور عبد الرحيم محمود الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية53153.1قاسممحمدغسانمحمد14030782ذكور عبد الرحيم محمود الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية66766.7بركاتصالحنعمانمحمد14030783ذكور عبد الرحيم محمود الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية55055حمدعبد الكريمعالءأنس14030788ذكور رامين الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية69269.2سلمانمحمدعدنانجھاد14030789ذكور رامين الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية51251.2سلمانمحمدعبد الحفيظشادي14030790ذكور رامين الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية53053سليمانساميعمادليث14030792ذكور رامين الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية59959.9حمدسعيدخالدمحمود14030795ذكور رامين الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية81581.5حمدعبد الرحيممحمدمحمود14030796ذكور رامين الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية62862.8ظافرمحمدمحمودمصعب14030797ذكور رامين الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية76776.7ظافرعبد الرحيمفايزوفا14030800ذكور رامين الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية78178.1سنجقمحمدتوفيقيحيى14030801ذكور رامين الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية60860.8منصوريوسفعبد الرحيمإبراھيم14030802ذكور شھداء بيت ليد الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية65665.6شيخهأحمدرفيقأحمد14030803ذكور شھداء بيت ليد الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية57357.3دريديسليمغسانأحمد14030804ذكور شھداء بيت ليد الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية71171.1دريديمحمدمأمونأحمد14030805ذكور شھداء بيت ليد الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية81381.3دريديسعيدكمالأسامه14030807ذكور شھداء بيت ليد الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية79279.2فقھاحسينعز الدينأسيد14030808ذكور شھداء بيت ليد الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية50450.4زباديأحمدعصامأمير14030809ذكور شھداء بيت ليد الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية79079ابو شحادةمحمدمصطفىأيمن14030810ذكور شھداء بيت ليد الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية78878.8دريديابراھيممحمدبھاء14030813ذكور شھداء بيت ليد الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية59559.5ابراھيمعبد الفتاحايادتامر14030814ذكور شھداء بيت ليد الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية53153.1ابراھيمصادقتميمحسان14030816ذكور شھداء بيت ليد الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية73273.2زباديخضروجيهخضر14030819ذكور شھداء بيت ليد الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية56756.7دريديحسيننعمانرعد14030820ذكور شھداء بيت ليد الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية54954.9جمعهابراھيممحمودعبد االله14030824ذكور شھداء بيت ليد الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية54554.5قوعأحمدصالحعالء14030825ذكور شھداء بيت ليد الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية79879.8دريديعبد الكريممعروفعالء14030826ذكور شھداء بيت ليد الثانويةطولكرم



العلوم االنسانية68068سالمةحسنناصرعالء14030827ذكور شھداء بيت ليد الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية63863.8عطا هللاعادلباسملؤي14030829ذكور شھداء بيت ليد الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية58058جمعهابراھيمتوفيقمحمد14030831ذكور شھداء بيت ليد الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية74374.3جبرنمرذيبمحمد14030832ذكور شھداء بيت ليد الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية53153.1عامر أحمدمصطفىمحمد14030835ذكور شھداء بيت ليد الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية75475.4اصعيديمحمودمفيدمحمود14030836ذكور شھداء بيت ليد الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية75275.2ابراھيمقاسمعبد الفتاحمعاذ14030837ذكور شھداء بيت ليد الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية55255.2راشدمحمديعقوبمعتصم14030838ذكور شھداء بيت ليد الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية73473.4دريديسميحناديورد14030841ذكور شھداء بيت ليد الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية78278.2سعيدهعبد الفتاحمعروفوسيم14030842ذكور شھداء بيت ليد الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية68968.9عامرعبد الفتاحعبد الحميديزن14030844ذكور شھداء بيت ليد الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية76276.2جمعهيوسفعطيهيوسف14030845ذكور شھداء بيت ليد الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية80780.7عليمحمدغسانحسام14030849سفارين الثانوية المختلطةطولكرم
العلوم االنسانية59059الحاج غنايمصبحيمحمدصبحي14030851سفارين الثانوية المختلطةطولكرم
العلوم االنسانية60860.8غزالعبد الرحيمسميرعبد الرحيم14030852سفارين الثانوية المختلطةطولكرم
العلوم االنسانية68168.1سعيدحسنأيمنعبد المجيد14030853سفارين الثانوية المختلطةطولكرم
العلوم االنسانية74674.6نوفلعفيفزھرانمأمون14030855سفارين الثانوية المختلطةطولكرم
العلوم االنسانية74774.7يعقوبأحمدعارفأحمد14030857شوفة الثانوية المختلطةطولكرم
العلوم االنسانية59659.6عزاممحمودعزامأحمد14030858شوفة الثانوية المختلطةطولكرم
العلوم االنسانية58058دروبيعبد الرحيمأحمدأسامه14030859شوفة الثانوية المختلطةطولكرم
العلوم االنسانية56556.5دروبيفايزفوزاتأسيد14030860شوفة الثانوية المختلطةطولكرم
العلوم االنسانية89889.8دروبيابراھيممحمودتامر14030861شوفة الثانوية المختلطةطولكرم
العلوم االنسانية85585.5دروبيحمدانأحمدروحي14030862شوفة الثانوية المختلطةطولكرم
العلوم االنسانية75775.7اسماعيلكمالمصطفىسامر14030863شوفة الثانوية المختلطةطولكرم
العلوم االنسانية83383.3دروبيفريدمحمد زيدانفريد14030864شوفة الثانوية المختلطةطولكرم
العلوم االنسانية74874.8دروبيابراھيممحمدمجدي14030865شوفة الثانوية المختلطةطولكرم
العلوم االنسانية75075دروبيعبد هللاأحمدمعن14030866شوفة الثانوية المختلطةطولكرم
العلوم االنسانية61261.2دراغمهأحمدوليدأوس14030867ذكور االوقاف الشرعية الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية56456.4جرادجميلمعزوزجميل14030868ذكور االوقاف الشرعية الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية87087يحيىكايدمازنحمزه14030869ذكور االوقاف الشرعية الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية79179.1ابو عطاأحمدمحمودمؤمن14030870ذكور االوقاف الشرعية الثانويةطولكرم



العلوم االنسانية63263.2عوضغازيمحمودمعتصم14030871ذكور االوقاف الشرعية الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية84584.5عوضغازيمحمودمنتصر14030872ذكور االوقاف الشرعية الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية66866.8سكرانالفيعاطفأبرار14031001بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية54454.4ابو طاحونيوسفحامدإسراء14031004بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية61061جالوليفياضناصرإسراء14031007بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية65565.5حميدانمحمدنمرإسراء14031009بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية85485.4جبارهعبد هللاعبد الرحيمأسماء14031011بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية72072سروجيأحمدعصامأسماء14031012بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية57557.5شعلهصالحمحمدأسماء14031013بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية57957.9القاسمحسنيحسامأسيل14031015بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية54554.5ابوحديديوسفسليمانأسيل14031017بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية80580.5عبد الرحمنأحمدمحمدإشتياق14031019بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية60160.1بكرمحمدابراھيمأفنان14031020بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية64364.3شلبيحسينأحمدآالء14031021بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية79079جالوليفياضجمالآالء14031022بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية61561.5مھنامرشدمحمدآالء14031024بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية55455.4حافيسعيدمحمودآمال14031025بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية61961.9ابو طاحونيوسفخليلأماني14031026بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية74674.6سرحانأحمدحسنأمجاد14031028بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية86386.3ضمايرهزاملجمالآمنه14031029بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية54354.3سبيتانشاكرخالدأميمه14031031بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية62662.6غانممقبلخالدأميمه14031032بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية65165.1فياضمثقالرفيقأنسام14031034بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية54054كسبهنجيبأحمدأنصار14031035بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية61461.4عوادحسينرائدأنفال14031036بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية91891.8سلمانعبد الرزاقعبد الھاديأنوار14031038بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية66166.1الحسنعبد الغنيمحمدأنوار14031039بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية62162.1عبد ربهأحمدمسعودآيات14031041بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية87387.3زھيريمصطفىصالحإيمان14031042بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية97297.2بديرمحمدساميإيمي14031044بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية57257.2طافشعزتفريدآيه14031046بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم



العلوم االنسانية52552.5ضمايرهحمدانمصطفىآيه14031047بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية55455.4شرقيهجميلعمربراءه14031049بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية86486.4حسيباعبد الجبارمأمونبراءه14031050بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية94794.7مصبحعبد المعطيمحمدبشرى14031051بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية79179.1ضميريرفيقموفقبلقيس14031052بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية68068جابرمحمودعليبيان14031054بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية62462.4بدومطلقمحمدبيسان14031055بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية53753.7سالممحمدصبحيتحرير14031056بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية83483.4نصر هللامصطفىعطيهتسنيم14031058بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية71571.5سنيورهسليممصطفىتسنيم14031060بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية54654.6طافشفريدمحمد حسنتغريد14031061بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية81581.5غولأحمدعدنانتقى14031062بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية77877.8عامرعبد اللطيفايادتھاني14031063بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية64564.5فليونهأحمدتوفيقحنين14031066بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية84084الخضرمحمودمحمددانيا14031069بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية55455.4جالوليشاكرأحمددعاء14031070بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية81481.4يحيىبكرمجديدعاء14031071بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية68268.2ابو زنطسعيدرزقديانا14031074بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية57257.2حمدانعبد الجبارطالبديانا14031076بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية61261.2ھزھوزيحمدانعليديانا14031077بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية85585.5عبد الخالقفيصلفوازدينا14031079بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية86286.2طويرمحمودبسامذكريات14031080بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية87087صباحسليمانزيادربا14031081بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية70370.3سيدجمالجوادرزان14031082بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية61161.1مصيعيمصطفىطالبرنا14031084بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية90890.8عياطحسينعدنانرنين14031085بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية68868.8عثمان سالمسعيدجمالروان14031086بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية55555.5شيخ عليحسينصالحروان14031087بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية82982.9عمررشادعدنانروان14031088بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية56756.7السروجيناصرنبھانروان14031090بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية62662.6بايررجانوافروان14031091بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم



العلوم االنسانية82882.8نصر هللاعبد هللايوسفروان14031092بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية68868.8طنجيفوزيخالدسالي14031096بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية93493.4قدورهعبد السالمفھميسالي14031097بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية84384.3جابرعبد السالمفتحيسبأ14031099بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية69969.9حمد هللامفيدبنانسرى14031100بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية84184.1الزغلجودتأحمدسندس14031104بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية72472.4عطارصالحجمالسندس14031105بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية71571.5مصاروهمحمدعمادسندس14031106بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية83183.1خليلمسعودمحمدسندس14031107بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية55355.3كتانهعادلباللسھى14031108بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية83283.2ابو زنطمحمد مطيعخلدونسيما14031109بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية70470.4سليممحمدأحمدصفاء14031113بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية67367.3قعدانبديعبسامصفاء14031114بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية75675.6شربجيعبد الكريمعبد المنعمصفاء14031116بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية86386.3عبيدسعيدمحمدصفاء14031117بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية79579.5غريفيمصطفىابراھيمضحى14031119بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية58458.4زيدانأحمدكمالعبير14031122بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية58458.4ناصرسعيدمحمدعزة14031124بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية56056سروجيمحمدرضوانعندليب14031125بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية87287.2عمر رشادعادلغدير14031128بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية87587.5جاموسسعيدمحمودفاطمه14031130بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية62662.6الزايطفوزيمعتصمفاطمه14031131بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية86586.5محمدكمالعدنانفرح14031132بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية60560.5محموديوسفكمالفرح14031133بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية89389.3عمرأحمدمحمدفرح14031134بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية84184.1ذيابرشيدھاشمفرح14031135بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية76176.1خنفرعبد الحليمأحمدفيحاء14031136بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية85985.9كرسوعتوفيقمصطفىلميس14031138بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية69169.1عمررشادكماللينا14031140بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية52552.5حمدانكاملعبد القادرمجد14031141بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية75675.6قعدانمحمد صالحغسانمرام14031144بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم



العلوم االنسانية79779.7نبريصييوسفمحمدمنى14031149بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية61461.4عنبصمحمدمأمونميساء14031151بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية73373.3طافشخالدنزارميسم14031153بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية62762.7الصدرمحمدعمادنادين14031154بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية69569.5بدراندرويشفتحينجالء14031156بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية71471.4ابو تمامخضرمحمودنجمه14031157بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية85085شحادهتوفيقھشامنجوى14031158بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية79379.3السفارينيعبد هللاجمالنور14031160بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية66766.7الساكتأحمدسامينور14031161بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية66566.5فتوحقاسمجمالنيفين14031163بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية81481.4عيدعبد اللطيفاحمدھبه14031165بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية78878.8يحيىعبد الفتاحنضالھبه14031166بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية69069عياطعيسىخيريھداية14031167بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية51551.5دعمةمعينصقرھدى14031168بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية75075عنانييونساديبھديل14031169بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية63263.2حويطيأحمدعمادھديل14031170بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية92792.7شديدرشديمعينھيا14031171بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية53253.2فياتمحمدمحمودوئام14031172بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية59459.4ضميريمحمدرائدوالء14031179بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية73673.6زيدانعبد اللطيفأحمدياسمين14031181بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية63863.8شحادةيوسفأديبياسمين14031182بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية63763.7عطارصالحناصرياسمين14031184بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية61061ابو طوقسعيديوسفياسمين14031185بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية70370.3طحينهخميسحسنألحان14031186بنات عمر بن عبد العزيز الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية71071القدسيامينعالمآن14031187بنات عمر بن عبد العزيز الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية56256.2ابو سماحهعبد الفتاحعمراسراء14031188بنات عمر بن عبد العزيز الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية88988.9يونسعبد الكريممحمداسراء14031189بنات عمر بن عبد العزيز الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية69369.3شحادةرجايوسفاسالم14031190بنات عمر بن عبد العزيز الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية83783.7داودراجحمؤيدافتخار14031191بنات عمر بن عبد العزيز الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية58858.8عودهصبحيأحمدبراء14031194بنات عمر بن عبد العزيز الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية79879.8ابو سفاقةفايزعماددعاء14031195بنات عمر بن عبد العزيز الثانويةطولكرم



العلوم االنسانية68868.8ذيابطالبأحمدرھام14031197بنات عمر بن عبد العزيز الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية65965.9عوضمحمودمرعيزينب14031199بنات عمر بن عبد العزيز الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية67567.5ابو غازيعبد اللطيفعليسجى14031202بنات عمر بن عبد العزيز الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية82482.4جالدمحمدأحمدسھر14031203بنات عمر بن عبد العزيز الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية83383.3الرمعةأحمدعبد الكريمشذا14031204بنات عمر بن عبد العزيز الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية64964.9حسن عليمصلحعدنانصفاء14031205بنات عمر بن عبد العزيز الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية83583.5السيدمحمودھاشمصفاء14031206بنات عمر بن عبد العزيز الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية83083ابو سفاقةفايزرائدغاده14031208بنات عمر بن عبد العزيز الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية78678.6ابو العيونصبحيجمالفاتن14031209بنات عمر بن عبد العزيز الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية76076التايهعليمحمد عكرمهفاطمه14031210بنات عمر بن عبد العزيز الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية87387.3سالمةرفيقصھيبفاطمه14031211بنات عمر بن عبد العزيز الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية61261.2ابو زنطاحسانمعتزفتحية14031212بنات عمر بن عبد العزيز الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية77177.1عبدهمحمدعبد هللاكرم14031214بنات عمر بن عبد العزيز الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية77977.9يعقوبأحمدصابرلين14031216بنات عمر بن عبد العزيز الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية64964.9نوريعبد الرزاقھاشمماسه14031217بنات عمر بن عبد العزيز الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية79479.4جابرمحمودنزيهمريم14031218بنات عمر بن عبد العزيز الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية57057ابو حليبسالمهسلمانمنال14031219بنات عمر بن عبد العزيز الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية51051عودهفالحمحمدمنى14031220بنات عمر بن عبد العزيز الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية60860.8سالمةرفيقصھيبنجيه14031222بنات عمر بن عبد العزيز الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية74174.1حوسومحمودجمالندين14031223بنات عمر بن عبد العزيز الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية56156.1عليمصطفىخالدنغم14031224بنات عمر بن عبد العزيز الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية64964.9ابو صفيهصالحبرھاننور14031226بنات عمر بن عبد العزيز الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية64764.7نعمانعبد الكريمفاروقنور14031227بنات عمر بن عبد العزيز الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية93693.6طريفاسعدجمالھبه14031228بنات عمر بن عبد العزيز الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية68468.4ابو زينةكاملجمالھبه14031229بنات عمر بن عبد العزيز الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية60060ھمشريحسينعليوفاء14031230بنات عمر بن عبد العزيز الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية77877.8الحنبليسليمفھدوالء14031232بنات عمر بن عبد العزيز الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية75375.3جالدمحمدجمالياسمين14031233بنات عمر بن عبد العزيز الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية80580.5عودهعبد الرحيماسعديسرى14031235بنات عمر بن عبد العزيز الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية52952.9ابو فضهعبد هللاسميرأحالم14031236بنات ابراھيم الخواجا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية73673.6دعباسأحمدرياضأسماء14031237بنات ابراھيم الخواجا الثانويةطولكرم



العلوم االنسانية91191.1تيمابراھيميوسفأصاله14031238بنات ابراھيم الخواجا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية89889.8نوريخالدمحمدآيه14031241بنات ابراھيم الخواجا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية94194.1دعاسيوسفنزاراسراء14031242بنات ابراھيم الخواجا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية65165.1ابو تمامنصارعبد الفتاحباسمه14031244بنات ابراھيم الخواجا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية68268.2الشاميمحمودفوازبدريه14031245بنات ابراھيم الخواجا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية53653.6شومليمحمدجمالتبتيل14031246بنات ابراھيم الخواجا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية72672.6جبيھيعيدعمرتسنيم14031247بنات ابراھيم الخواجا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية72572.5ھويديحسنمحمودتسنيم14031248بنات ابراھيم الخواجا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية58758.7شاھينشحادةخالدحنان14031249بنات ابراھيم الخواجا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية95695.6دروبيمحمودطاللحنين14031252بنات ابراھيم الخواجا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية60860.8ابو االخرسعبد اللطيفبسامخولة14031253بنات ابراھيم الخواجا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية88288.2شاميخضرعثماندالين14031254بنات ابراھيم الخواجا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية79379.3ھنطشعبد الكريمأحمددعاء14031255بنات ابراھيم الخواجا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية69869.8حديدمحمدعبد هللادعاء14031256بنات ابراھيم الخواجا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية98198.1ابو تمامجمعهيحيىدعاء14031257بنات ابراھيم الخواجا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية55755.7خليليفتحيخالددالل14031258بنات ابراھيم الخواجا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية54454.4جبرسميرعالءذكريات14031260بنات ابراھيم الخواجا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية64364.3شيخ عليرفيقجمالساجده14031265بنات ابراھيم الخواجا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية91891.8عبد هللامصطفىمجديساندي14031266بنات ابراھيم الخواجا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية50650.6ابو لبدهأحمدفارسشروق14031268بنات ابراھيم الخواجا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية60760.7ھمشريأحمدعليشفاء14031269بنات ابراھيم الخواجا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية64264.2شاميخضرساميضحى14031270بنات ابراھيم الخواجا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية79179.1زيدانعبد الرحمنسالمضحى14031271بنات ابراھيم الخواجا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية57557.5شحرورقاسمجميلعرين14031272بنات ابراھيم الخواجا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية84784.7مناصرهموسىعيسىعفراء14031273بنات ابراھيم الخواجا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية87887.8ابو شنبمسعودأحمدغدير14031274بنات ابراھيم الخواجا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية63463.4جرميمحمدرياضفداء14031275بنات ابراھيم الخواجا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية58358.3ابو جاموسابراھيمأحمدلميس14031276بنات ابراھيم الخواجا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية77977.9حسنمحمدجمالمرام14031277بنات ابراھيم الخواجا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية60760.7شقورفارسناصرمرام14031278بنات ابراھيم الخواجا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية76376.3تقيويحسنعادلمھا14031279بنات ابراھيم الخواجا الثانويةطولكرم



العلوم االنسانية86186.1جبيھيمحمدباللميس14031281بنات ابراھيم الخواجا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية87287.2ضميريعليحسنيميس14031282بنات ابراھيم الخواجا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية73973.9زنديقأحمدمحمدميس14031283بنات ابراھيم الخواجا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية56656.6ابو صفيهمحمدسالمميساء14031284بنات ابراھيم الخواجا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية71371.3حمدانمحمدرياضھديل14031286بنات ابراھيم الخواجا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية83783.7عمورينايفزھيرھديل14031287بنات ابراھيم الخواجا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية58258.2ذنيبيعبد هللازيادھديل14031288بنات ابراھيم الخواجا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية63263.2ساكتأحمدموسىھديل14031290بنات ابراھيم الخواجا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية84384.3خديجهأمينعمادھيفاء14031292بنات ابراھيم الخواجا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية51951.9حويطيمحمودباسلوعد14031293بنات ابراھيم الخواجا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية57257.2زغيبحسنخالدوعد14031294بنات ابراھيم الخواجا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية61261.2بشاراتمحمودرشيدآالء14031296بنات حليمة الخريشة الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية84284.2مھداويرفيقفراسأنوار14031297بنات حليمة الخريشة الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية59459.4تقيويعبد الكريمباسمحنان14031299بنات حليمة الخريشة الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية57157.1عياطشوكتسھيلدالل14031300بنات حليمة الخريشة الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية75575.5جبيھيأحمدخالدرشا14031302بنات حليمة الخريشة الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية55455.4عالنأحمدعليرغده14031303بنات حليمة الخريشة الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية81581.5حمدعوضكمالروان14031304بنات حليمة الخريشة الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية78078ابو ھانيمحمودطالبسجى14031305بنات حليمة الخريشة الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية79479.4زياتحسنعدنانشرين14031306بنات حليمة الخريشة الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية69969.9قطاويابراھيمجمالفداء14031308بنات حليمة الخريشة الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية55655.6حمايدهعبد الرحيممحمدميس14031309بنات حليمة الخريشة الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية54054عبد الحقمحمدياسرميساء14031310بنات حليمة الخريشة الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية72172.1خالدأحمدخالدھبه14031311بنات حليمة الخريشة الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية79279.2سروجيموسىوائلورود14031312بنات حليمة الخريشة الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية63263.2سيفحسنيعماروالء14031313بنات حليمة الخريشة الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية96596.5عمرانعبد الرحيممحمدياسمين14031314بنات حليمة الخريشة الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية78478.4عالريهمحمودصالحأشواق14031315بنات اكتابا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية86686.6فرحعبد الرحمنممدوحاسراء14031318بنات اكتابا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية67667.6عياطمصطفىنبيلبراءه14031319بنات اكتابا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية54954.9شيخ ياسينمحمديحيىداليا14031321بنات اكتابا الثانويةطولكرم



العلوم االنسانية79579.5جيتاويسعيدأحمدروان14031323بنات اكتابا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية57057عالريهابراھيمعبد هللاسحر14031324بنات اكتابا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية87087موسىحسنسفيانغصون14031326بنات اكتابا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية74974.9ملحم عيسىنمروجيهفاطمه14031327بنات اكتابا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية76576.5عالريهابراھيمأحمدمرام14031328بنات اكتابا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية77177.1جيتاويمحمودمحمدمرام14031329بنات اكتابا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية92092بدويمحمدصالحنسرين14031331بنات اكتابا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية78878.8عوفيمحمدحازمنور14031332بنات اكتابا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية75075ملحممحمدنادرھديل14031333بنات اكتابا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية56556.5حمدمصطفىعثمانآالء14031336بنات فرعون الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية55655.6عبيدسليمانفالحآالء14031337بنات فرعون الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية91091ابو ھاديكاملابراھيمأمانه14031338بنات فرعون الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية53353.3السوقيعبد الفتاحنوافايمان14031339بنات فرعون الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية74574.5صالحصالحعبد هللاخلود14031341بنات فرعون الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية50650.6حمدمصطفىمحمدخلود14031342بنات فرعون الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية73373.3عمرجمالمازندعاء14031343بنات فرعون الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية54754.7ابو عوادحمدانفوزيرحاب14031344بنات فرعون الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية75175.1سالمةعبد الحميدعزميرنا14031345بنات فرعون الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية54954.9يوسفرشديزيادرناد14031346بنات فرعون الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية65965.9حبيبحسنباللرھام14031347بنات فرعون الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية82782.7عدوانعبد الرحيمعبد الخالقروان14031348بنات فرعون الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية51251.2يوسفرشديايادسوزان14031350بنات فرعون الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية84984.9ابو مريمحسنيوسفشذى14031351بنات فرعون الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية82882.8ابو طبيخمحمودعبد هللاصفاء14031352بنات فرعون الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية74374.3عدوانعقابمحمد توفيقعبير14031354بنات فرعون الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية86686.6يعقوبخليلصالحمراسيل14031355بنات فرعون الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية90790.7صالحكاملفتحيمروه14031357بنات فرعون الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية58758.7الحسنعبد الغنيعامرمالك14031358بنات فرعون الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية93993.9عدوانمحمدعبد الناصرميسه14031359بنات فرعون الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية68168.1ابو حميدابراھيمماھرنوره14031360بنات فرعون الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية88188.1عرفاتزكيعثمانھالة14031361بنات فرعون الثانويةطولكرم



العلوم االنسانية68068عمرحسينزكيھديل14031362بنات فرعون الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية66366.3اطحيمرذيبطالبھناء14031363بنات فرعون الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية78978.9حمدمصطفىخيريھيا14031364بنات فرعون الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية69669.6صباحسليمعبد الرحمنورده14031365بنات فرعون الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية54554.5طعمهاحمدمحمدإصالح14031366بنات ارتاح الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية61261.2حجاويمحمودأحمدتسنيم14031368بنات ارتاح الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية62062حسانمحمد بشيرمحمودحليمه14031369بنات ارتاح الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية65265.2ثلثينعبد هللاياددانيه14031371بنات ارتاح الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية90390.3درويشمحمد صبريشحادةرانيه14031372بنات ارتاح الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية82682.6ابو حيشابراھيمجمالرواء14031373بنات ارتاح الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية87887.8عاليهصدقيغسانسالي14031375بنات ارتاح الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية60760.7غاويعبد الفتاحمصطفىسجى14031376بنات ارتاح الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية70670.6حسانعارفسليمانسماح14031378بنات ارتاح الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية85685.6الخضرعليأحمدمرح14031381بنات ارتاح الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية53753.7ابو ربيععبد الواحديونسمالك14031382بنات ارتاح الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية86586.5ابو ربيعمحمدأحمدنور14031384بنات ارتاح الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية52652.6عاليهمحمودسميرنورا14031385بنات ارتاح الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية97897.8شافعيعيدشريفنورا14031386بنات ارتاح الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية58158.1مدللعبد الفتاحعمادأسماء14031388ذكور كفر صور الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية55355.3الطويلعبد الكريمحسنربى14031392ذكور كفر صور الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية64564.5عليطاللرياضسندس14031394ذكور كفر صور الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية63863.8تيمعبد القادرابراھيمھديل14031396ذكور كفر صور الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية79379.3أبو صفيهصدقيرشديأسيل14031397الراس الثانوية المختلطةطولكرم
العلوم االنسانية77077مجدوبأحمدعيدتسنيم14031398الراس الثانوية المختلطةطولكرم
العلوم االنسانية87087حمدانمحمودعبد المعطيثناء14031399الراس الثانوية المختلطةطولكرم
العلوم االنسانية59559.5ابو خاطرأحمدناصرساجده14031401الراس الثانوية المختلطةطولكرم
العلوم االنسانية50450.4دار اسعدجميلفتحيوئام14031402الراس الثانوية المختلطةطولكرم
العلوم االنسانية91391.3صعبيأحمدمحمدإباء14031403بنات شويكه الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية60160.1شرفاعيسىمصطفىإسراء14031404بنات شويكه الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية60460.4مھداويأحمدنسيمآالء14031405بنات شويكه الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية55455.4اغنيميعبد القادرياسينآالء14031406بنات شويكه الثانويةطولكرم



العلوم االنسانية71171.1ناصرحسنيعمادأنسام14031407بنات شويكه الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية61561.5داودربحيوليدآيات14031408بنات شويكه الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية76276.2نعالوهابراھيمعبد الفتاحآيه14031409بنات شويكه الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية57157.1الزايطعليعزامآيه14031410بنات شويكه الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية57757.7سروجيفضينضالابتھال14031411بنات شويكه الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية58358.3الشرفاسليمانعادلبيان14031412بنات شويكه الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية67267.2داقورأحمدوجيهبيان14031413بنات شويكه الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية80680.6مسامحعبد الرزاقمحفوظتھاني14031414بنات شويكه الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية65965.9مھداويعطيهأحمدحنين14031415بنات شويكه الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية57057مھداويمحمودفوازحنين14031416بنات شويكه الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية87387.3بھتهيعقوبرفعتديما14031417بنات شويكه الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية58358.3ابو صالحعباسعبد هللادينا14031418بنات شويكه الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية71571.5قاسمصبحيمحمددينا14031419بنات شويكه الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية84484.4شرفاأحمدجميلربا14031420بنات شويكه الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية59559.5عبيدعدنانمحمودربا14031421بنات شويكه الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية87487.4خرسةمحمدابراھيمرنين14031423بنات شويكه الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية84784.7جبارينمحمديونسرھام14031424بنات شويكه الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية91391.3عبدومحمدجمالروان14031425بنات شويكه الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية55155.1بھتييعقوبحكمتروان14031426بنات شويكه الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية82882.8عزايزهعليماھرسجى14031427بنات شويكه الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية61461.4نعالوهشحادةمحمد عيدسماھر14031428بنات شويكه الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية67967.9داقورأحمديوسفسناء14031429بنات شويكه الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية64964.9شرفاعبد الفتاحفارسشيماء14031431بنات شويكه الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية78278.2ملحممرشدشحادةصابرين14031432بنات شويكه الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية87787.7قطاويمرشدمحمدعاصفه14031433بنات شويكه الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية84184.1عبدورشيدمحمودعبيده14031434بنات شويكه الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية81281.2حشمهمحمداسعدعريفه14031435بنات شويكه الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية81781.7ابو العوفنمرحسام الدينعرين14031436بنات شويكه الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية63163.1جبارينمحمديحيىعطاف14031437بنات شويكه الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية61961.9عريضمحمدحكمتعھود14031438بنات شويكه الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية77677.6اكباريهراشدعبد الرحمنغاليه14031439بنات شويكه الثانويةطولكرم



العلوم االنسانية63263.2فريجمحمدعاصمفاطمه14031440بنات شويكه الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية56356.3فقھامحمودعادلفداء14031441بنات شويكه الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية73173.1ابو مھناأحمدثائركريمه14031442بنات شويكه الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية86986.9بدويعبد الرحيمعنانكنده14031443بنات شويكه الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية84984.9عبيدمحمد جميلعدنانلندا14031445بنات شويكه الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية54954.9مسامحعبد الكريمزھيرليالي14031446بنات شويكه الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية76076العيسىمحمدفخريليالي14031447بنات شويكه الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية88788.7داغرمحمدجمالمجد14031448بنات شويكه الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية78778.7مھداويأحمدناصرمالك14031449بنات شويكه الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية70070عريضمحموديحيىمالك14031450بنات شويكه الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية72872.8نعالوهمحمدنبيلمنى14031451بنات شويكه الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية83283.2نعالوهعبد الجبارأحمدميس14031452بنات شويكه الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية88188.1مھناأحمدمحمدميس14031453بنات شويكه الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية89689.6زبدهعطيهعدناننور14031454بنات شويكه الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية61961.9ابو صالححسنمنھلنور14031455بنات شويكه الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية65265.2مھداويأحمدنبيلنور14031456بنات شويكه الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية54854.8اغنيميعبد القادرياسيننور14031457بنات شويكه الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية79479.4ابو جابرسليمانغازينورا14031458بنات شويكه الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية73673.6ابو مرادأمينرياضنيفين14031459بنات شويكه الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية63763.7صالحسعيدأحمدھدى14031460بنات شويكه الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية59659.6عثمانذيابمروانھمسه14031461بنات شويكه الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية54554.5سليمانمحمدعفيفياسمين14031463بنات شويكه الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية92992.9بدرانرضاأحمدإسراء14031465بنات دير الغصون الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية57557.5بدرانعبد الرحيمشوقيإسراء14031466بنات دير الغصون الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية69369.3خليلمحمودلقمانإسراء14031468بنات دير الغصون الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية73173.1بريهابراھيمبسامأسيل14031470بنات دير الغصون الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية72372.3بدرانسليماننضالأفنان14031471بنات دير الغصون الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية74074زرعيامينخالدآالء14031472بنات دير الغصون الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية69769.7حرز هللاأحمدعماد الدينآالء14031473بنات دير الغصون الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية91291.2عطوهعدنانطارقألحان14031474بنات دير الغصون الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية84984.9شقدانكاملغسانإمتنان14031475بنات دير الغصون الثانويةطولكرم



العلوم االنسانية81181.1عليمحمودجمالأنوار14031476بنات دير الغصون الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية64564.5جبشهمحمودخالدآيه14031478بنات دير الغصون الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية52452.4بدرانتوفيقبشيرالزھراء14031480بنات دير الغصون الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية89489.4قبمحمدحاتمبيسان14031481بنات دير الغصون الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية74674.6زيدانفھميعبد الرحمنتسنيم14031482بنات دير الغصون الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية74374.3عمرجمالمھندحنان14031483بنات دير الغصون الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية78878.8خليلمحمدمنذرحياة14031484بنات دير الغصون الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية57157.1قعدانعثمانتيسيردعاء14031485بنات دير الغصون الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية89489.4القبخالدباسلديما14031487بنات دير الغصون الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية77077ابو زيتونخليلفيصلربى14031488بنات دير الغصون الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية63463.4غانماسعدسرورروان14031491بنات دير الغصون الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية58158.1ابو عيسىمحمدزينروزان14031493بنات دير الغصون الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية64864.8زيتونأحمدنصرروعه14031494بنات دير الغصون الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية62062غانممحمودحسامشروق14031496بنات دير الغصون الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية55155.1درويشمحمودنعيمشروق14031498بنات دير الغصون الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية58058بدرانأحمدأمينصبرين14031502بنات دير الغصون الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية76776.7عبد الخالقفيصلفوزيصفاء14031503بنات دير الغصون الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية86986.9مھناعليفيصلعائشة14031504بنات دير الغصون الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية65865.8سوالمهعبد الكريمماھرعبير14031505بنات دير الغصون الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية65965.9بدرانجميلنظميعبير14031506بنات دير الغصون الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية91991.9عمرعبد الرحيمعدنانعدن14031507بنات دير الغصون الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية56856.8بدراناحمد نعيممحمدعال14031509بنات دير الغصون الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية88788.7القاسمقاسمروحيغدير14031510بنات دير الغصون الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية66166.1غانمخالدرفيقفوزيه14031511بنات دير الغصون الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية86186.1برانسيمصطفىعبد اللطيفليندا14031512بنات دير الغصون الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية61161.1جبشهمحمودصبحيمنتھى14031513بنات دير الغصون الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية87187.1مھنامحمد حسنحاتممھا14031514بنات دير الغصون الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية84584.5خليلمحمدزھيرميس14031515بنات دير الغصون الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية82182.1غانمعبد الرحمنخيرينسرين14031516بنات دير الغصون الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية53553.5عثماناحمد رشيدتوفيقنعمه14031517بنات دير الغصون الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية59959.9غانممحمد عطيهعبد الكريمنور14031518بنات دير الغصون الثانويةطولكرم



العلوم االنسانية80280.2غانمشاكرعليھبه14031519بنات دير الغصون الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية82682.6بدرانابراھيممحمدھدوء14031520بنات دير الغصون الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية73773.7غانممنصورمنيرھديل14031521بنات دير الغصون الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية58558.5غانمسعيدكاملھناء14031522بنات دير الغصون الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية60560.5ابو عيسىرجااكرمھيا14031523بنات دير الغصون الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية65465.4الدركمحمودھانيھيالنه14031524بنات دير الغصون الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية72772.7عليانمحمدساميوئام14031525بنات دير الغصون الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية93293.2ناصرمحمداكرمإسراء14031530بنات عتيل الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية74274.2عبد السعدياسعدمحمدأسيل14031532بنات عتيل الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية94894.8ضمايرهعليموفقإشتياق14031533بنات عتيل الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية61461.4جرابمحمد سعيدتيسيرآالء14031534بنات عتيل الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية76176.1منيزلحسينرافعأمان14031535بنات عتيل الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية58658.6غانمنور الدينعز الدينأمل14031536بنات عتيل الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية82282.2عامرمحمدموفقأنسام14031538بنات عتيل الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية70370.3مصاروهراشدحسنإيلين14031540بنات عتيل الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية68368.3صبحهلطفيھاشمجنات14031543بنات عتيل الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية52852.8نمرفايزحبيبجنان14031544بنات عتيل الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية76176.1خليلمحمد سعيدعبد السالمجيھان14031545بنات عتيل الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية90590.5غانمحلميوازدحنين14031547بنات عتيل الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية90890.8صعيديحسينربحيدعاء14031548بنات عتيل الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية86786.7عتيليعبد القادرجھادروان14031549بنات عتيل الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية63563.5منيزلمحمدعبد اللطيفروان14031551بنات عتيل الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية83483.4خليلسعدجاللريم14031553بنات عتيل الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية89989.9سليمعجاجمحمدسجود14031554بنات عتيل الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية71771.7ناصرمحمودعبد هللاسجى14031556بنات عتيل الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية84084ابو خليلأحمدطارقسالم14031557بنات عتيل الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية51551.5ضمايرهمحمودفتحيشروق14031558بنات عتيل الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية59859.8خليلعبد اللطيفعدنانشيرين14031559بنات عتيل الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية76576.5عويناتاسعدمحمدعائشة14031561بنات عتيل الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية56056خليلرشيدجمالعال14031562بنات عتيل الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية91691.6مكحولتوفيقزيادعال14031564بنات عتيل الثانويةطولكرم



العلوم االنسانية89489.4سعد الدينعبد الرحمنمحمدفاطمه14031566بنات عتيل الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية54554.5اشقرعبد الرحمنفوازفتحية14031567بنات عتيل الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية80680.6عودة هللامحمد عليحسينمالك14031568بنات عتيل الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية68668.6دقهأحمدزيادمنار14031569بنات عتيل الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية62662.6كحلهعبد الرحمنماجدميس14031570بنات عتيل الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية65265.2ابو خليلمفلحبسامميساء14031571بنات عتيل الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية69269.2ابو شعيرهاسعدساميھديل14031572بنات عتيل الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية61061خليلمحمد سعيدطارقوعد14031574بنات عتيل الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية81981.9مباركأحمدصبحيآالء14031576بنات زيتا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية93593.5مرعيعبد الكريمطالبأمامه14031578بنات زيتا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية56756.7دباسمحمودموفقأنسام14031579بنات زيتا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية93993.9عباسمحمدھاشمبدور14031580بنات زيتا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية78978.9حمديمحمدأحمدبشرى14031581بنات زيتا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية79779.7لبديمحمدزاھيبيان14031582بنات زيتا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية75175.1قشوعمحمدحسنتسنيم14031584بنات زيتا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية79579.5سماحهجميلأحمدحنين14031585بنات زيتا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية62962.9جدععبد اللطيفشوكتدانا14031587بنات زيتا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية52152.1غضيهأحمدفؤاددنيا14031588بنات زيتا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية66366.3آسيامحمد رشيدخالدسنا14031590بنات زيتا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية67367.3حوشيهعبد اللطيفابراھيمسنال14031591بنات زيتا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية94594.5تيممحمدأحمدشروق14031593بنات زيتا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية69969.9مرعي عبد هللاخضرشيماء14031595بنات زيتا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية93293.2الشلبيأحمديوسفعائشة14031596بنات زيتا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية76676.6طهأحمدنشأتغدير14031597بنات زيتا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية70570.5نعمانحلميجمالفاطمه14031599بنات زيتا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية69769.7بلقيسمحمدعبد الكريمميادة14031601بنات زيتا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية61061عوض هللامحمدماھرميادة14031602بنات زيتا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية54654.6تيمنمرعبد الرحمنھيا14031603بنات زيتا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية55455.4ساعدعبد الرازقحسامآالء14031606بنات باقة الشرقية الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية70570.5جابرساميرسميأنغام14031608بنات باقة الشرقية الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية63563.5نصر هللاصبريغالبأنغام14031609بنات باقة الشرقية الثانويةطولكرم



العلوم االنسانية52052خلفمحمدجميلآيه14031611بنات باقة الشرقية الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية65365.3جابراسعدعليآيه14031612بنات باقة الشرقية الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية96896.8حورانيأحمدغازيايمان14031613بنات باقة الشرقية الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية52752.7كتانهعقابمؤيدبتول14031614بنات باقة الشرقية الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية61461.4بواقنيعبدهللايوسفدنيا14031616بنات باقة الشرقية الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية84684.6حورانيمحمدياسردينا14031617بنات باقة الشرقية الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية81881.8حورانيمحمدياسرروال14031619بنات باقة الشرقية الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية71171.1اشقرفايزنادرسجود14031621بنات باقة الشرقية الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية73273.2جانممحمودمحمدسعاد14031622بنات باقة الشرقية الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية87087 سليطعليعدنانسھا14031623بنات باقة الشرقية الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية57857.8عمارنهمحمودماھرسوار14031624بنات باقة الشرقية الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية58858.8عمرزيدانرسميسيما14031625بنات باقة الشرقية الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية76276.2عودهمحمدناجحشروق14031626بنات باقة الشرقية الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية53253.2ساعدعبد الفتاححسنيغدير14031628بنات باقة الشرقية الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية54854.8جابرعبد الحفيظعايدمبسم14031629بنات باقة الشرقية الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية91891.8عودهعبد الھاديرياضمجد14031630بنات باقة الشرقية الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية76076حورانيجميلعبد الكريممنى14031635بنات باقة الشرقية الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية67267.2عودهخالدرائدميس14031636بنات باقة الشرقية الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية92992.9جابرأحمدنافذنداء14031639بنات باقة الشرقية الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية81181.1جابرمحمدوليدنسرين14031640بنات باقة الشرقية الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية73473.4عمرانيسياسرھيا14031643بنات باقة الشرقية الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية59859.8أبو غليونأحمدجمعهياسمين14031645بنات باقة الشرقية الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية91791.7زبنرضاماجدأنوار14031646بنات نزلة عيسى الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية63663.6ابو شواربعبد الفتاحياسينأنوار14031647بنات نزلة عيسى الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية82882.8حسينمحمد سعيدعايدايمان14031648بنات نزلة عيسى الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية80880.8زبنمحمودبكرحريه14031650بنات نزلة عيسى الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية69069شواربمحمدعبد السالمحنان14031651بنات نزلة عيسى الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية61361.3شواربمحمودوشامدعاء14031654بنات نزلة عيسى الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية68968.9حسين'محمد زكي'فاروقرجاء14031655بنات نزلة عيسى الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية75375.3دار يونسيوسفنمرسماح14031656بنات نزلة عيسى الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية75275.2زبنمحمدجميلسندس14031657بنات نزلة عيسى الثانويةطولكرم



العلوم االنسانية81881.8حسينسعيدمحمدشروق14031658بنات نزلة عيسى الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية81481.4ديكسعيدعدنانميس14031662بنات نزلة عيسى الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية71971.9سليمانابراھيمتيسيرھيا14031663بنات نزلة عيسى الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية81881.8ابو مخأحمدمحمدوالء14031664بنات نزلة عيسى الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية60860.8كتانهشريفعليآمنه14031665بنات النزلة الشرقية الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية70070كتانهأديبمحمداسالم14031666بنات النزلة الشرقية الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية72272.2كتانيمصطفىكنعانبلسم14031667بنات النزلة الشرقية الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية67767.7كتانهجبروحيدحنين14031669بنات النزلة الشرقية الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية57557.5كتانيعبد الرحمنبدررحيق14031670بنات النزلة الشرقية الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية56056كتانهيوسفنجيبرشا14031671بنات النزلة الشرقية الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية83083كتانهيوسفأمينروان14031672بنات النزلة الشرقية الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية80880.8كتانيحسنماجدضحى14031673بنات النزلة الشرقية الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية69369.3كتانهأديبنور الدينضحى14031674بنات النزلة الشرقية الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية84984.9كتانيعليمنصورفتحية14031675بنات النزلة الشرقية الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية80680.6كتانيعبد اللطيفناجحفداء14031676بنات النزلة الشرقية الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية63763.7كتانهحسن راشدمؤيدأنھار14031679بنات النزلة الغربية الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية79179.1كتانهأحمدخليلدعاء14031681بنات النزلة الغربية الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية64764.7كتانهمحمدرأفتديما14031682بنات النزلة الغربية الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية59359.3كتانهمحمدحسنرغد14031683بنات النزلة الغربية الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية63763.7كتانهعبدرسميرنين14031684بنات النزلة الغربية الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية54654.6كتانيعبد الرحيمبسامزبيده14031685بنات النزلة الغربية الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية61261.2كتانيعبد الرحيمباسمشرين14031687بنات النزلة الغربية الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية53553.5جتاويإبراھيممحمودمريم14031690بنات النزلة الغربية الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية86886.8كتانيأحمدعبد المعطيمالك14031691بنات النزلة الغربية الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية84784.7كتانهفضلصالحنعمه14031692بنات النزلة الغربية الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية54854.8صباحسعيدفھميأحالم14031693بنات قفين الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية92592.5كتانهمحمدجھادإسراء14031694بنات قفين الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية54654.6عمارنهحسينمحمودإسراء14031695بنات قفين الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية77277.2ھرشهمحمدبسامأفنان14031696بنات قفين الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية89789.7طعمهمحمودنعيمأفنان14031697بنات قفين الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية96196.1كتانهخالدنادرإقبال14031698بنات قفين الثانويةطولكرم



العلوم االنسانية69069خصيبمحمودعادلآالء14031700بنات قفين الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية79079عجوليعبد القادرعمادأنسام14031702بنات قفين الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية77877.8عمارنهابراھيمھشامأنغام14031704بنات قفين الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية59459.4ابو طعمةمصطفىسميرأنوار14031705بنات قفين الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية91491.4صباحعلينائلأنوار14031706بنات قفين الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية60960.9عجوليأحمدمؤيدجيھان14031707بنات قفين الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية60360.3زبنمحمد يوسفمحمودحنين14031708بنات قفين الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية91891.8عمارنيفتحيياسرحنين14031710بنات قفين الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية96996.9عمارنهأحمدمحمدخيريه14031711بنات قفين الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية56856.8صباحأحمدنزاردانه14031712بنات قفين الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية62162.1طعمهابراھيمنمردعاء14031713بنات قفين الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية72772.7عمارنهسليمانعمادروان14031715بنات قفين الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية85585.5طعمهلطفينادرروان14031717بنات قفين الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية75275.2ابراھيملطفيرياضروند14031718بنات قفين الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية60760.7ھرشهيوسفعدنانزھور14031719بنات قفين الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية87187.1عجوليعطيهماجدسريه14031720بنات قفين الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية74074صباحجميلعونيسلمى14031721بنات قفين الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية51551.5ھرشهصالحمحمد عليسماح14031722بنات قفين الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية60760.7ھرشهابراھيمخالدسندس14031724بنات قفين الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية73273.2طعمهعبد الھادينھادسھى14031725بنات قفين الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية87787.7عمارنهسميحنزارشروق14031727بنات قفين الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية81081ابو سعيدمحمدباللصابرين14031729بنات قفين الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية69069كتانهمصطفىعدنانصابرين14031730بنات قفين الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية77777.7خصيبأحمدأيمنصفاء14031731بنات قفين الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية79179.1عجوليتوفيقمحمدصفاء14031732بنات قفين الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية60660.6خصيبجميلأحمدضحى14031734بنات قفين الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية75075ھرشهيوسفجمالغدير14031736بنات قفين الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية87687.6عمارمحمدسعيدغدير14031737بنات قفين الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية83683.6عمارنهشريفعبد اللطيفغدير14031738بنات قفين الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية63263.2ھرشهيوسفاسعدفداء14031739بنات قفين الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية55755.7طعمهموسىتوفيقفداء14031740بنات قفين الثانويةطولكرم



العلوم االنسانية58258.2عمارأحمدمحمدفداء14031741بنات قفين الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية96596.5عمارنهسليمانمحفوظاليقه14031742بنات قفين الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية79179.1حمدصالحيوسفمجد14031744بنات قفين الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية60360.3طعمهعونيمنيرمروه14031745بنات قفين الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية64964.9عمارخالديوسفمروه14031746بنات قفين الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية71471.4عجوليأحمدمظھرمنار14031748بنات قفين الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية77777.7صباحمحمدھاشممنار14031749بنات قفين الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية56556.5الشلبيأحمدزيادمي14031750بنات قفين الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية85785.7عمارنهسليمانعبد الرحيمناريمان14031751بنات قفين الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية88788.7ھرشهحفظيحسامندين14031752بنات قفين الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية54254.2خطيبمحمدقصينفين14031753بنات قفين الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية59159.1الھرشةصبريمشھورنھيل14031754بنات قفين الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية70370.3طعميأحمدمحمودھديل14031758بنات قفين الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية59359.3عمارفريدناجحھديل14031759بنات قفين الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية93993.9ياسينمحمدمسعدھال14031760بنات قفين الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية97297.2ھرشهمحمدجمالوالء14031761بنات قفين الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية55455.4ابو حفيظهعليمحمودأسماء14031764بنات عالر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية85985.9عسراويسالمهنوافأسمھان14031765بنات عالر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية76976.9حفايظهمسلمزيادأضواء14031766بنات عالر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية67767.7مجادبهأحمدفخر الدينإيناس14031770بنات عالر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية58358.3خروفعاھدغسانحنان14031775بنات عالر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية57957.9بركاتأحمد جبرباللحنين14031776بنات عالر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية54554.5خندقجيكمالنادرحنين14031778بنات عالر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية56656.6جعاعرهعبد اللطيفمحموددالل14031780بنات عالر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية70970.9طقاطقهعبد الرحيمخالدسجى14031784بنات عالر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية57257.2عسراوهلطفيفاتحسالفة14031785بنات عالر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية60360.3شديدسليمقاسمسماح14031787بنات عالر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية71771.7عساروهسعيدمنيفسندس14031788بنات عالر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية73173.1خروفمحمدأحمدشيماء14031790بنات عالر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية56056عامرجمالناجيعداله14031793بنات عالر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية94394.3طقاطقهيوسفأحمدعروبه14031794بنات عالر الثانويةطولكرم



العلوم االنسانية84184.1شديدمحمودممتازعھود14031795بنات عالر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية85985.9نوبانيسعيدساميغدير14031796بنات عالر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية53853.8جعاريعبد اللطيفخالدالنا14031798بنات عالر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية56656.6حمودعبد الفتاحأحمدمجدلين14031799بنات عالر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية71371.3حفايظهيوسفعليمرام14031800بنات عالر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية57757.7شديدمثقالمأمونمنى14031801بنات عالر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية54054زھرانأحمدنعيممي14031802بنات عالر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية64664.6عسراويعبد الرحمنمطيعنعيمه14031806بنات عالر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية84184.1خليليوسفعلينوال14031808بنات عالر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية79979.9عكاويابراھيمفھمينور14031811بنات عالر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية51751.7حفايظهفارسعوادنوره14031812بنات عالر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية84784.7بركاتأحمدنضالنيفين14031813بنات عالر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية69069جعارأحمدزاھيھبه14031815بنات عالر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية82182.1خندقجيكمالحكمھديل14031816بنات عالر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية85685.6شديدمحمودعنانھيلين14031818بنات عالر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية60660.6بالنأحمدمحفوظوالء14031819بنات عالر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية62562.5صيصانرضامحموديقين14031820بنات عالر الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية61561.5عجاجصادقياسرأزھار14031822بنات صيدا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية88288.2عودهمحمدأحمددينا14031823بنات صيدا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية76876.8عجاجصادقنشأترغد14031824بنات صيدا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية72872.8عجاجموسىحسنيسوار14031826بنات صيدا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية77677.6عجاجأحمدحمزهلينا14031827بنات صيدا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية66566.5عجاجمحمدحكممي14031828بنات صيدا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية51251.2عبد الغنيمحمودراسمھنيه14031830بنات صيدا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية85385.3ردادراشدمفيدياسمين14031831بنات صيدا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية87187.1حسينحسينسعيدإسراء14031833بنات بلعا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية89089ابو غاليتوفيقعدنانإسراء14031834بنات بلعا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية84884.8محمد دبيغابراھيممحمدإسراء14031835بنات بلعا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية57357.3حمدانمحمدنورإيمان14031839بنات بلعا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية96696.6الحسنعوضعاھدآيه14031841بنات بلعا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية88688.6خضرساميمحمدآيه14031843بنات بلعا الثانويةطولكرم



العلوم االنسانية71371.3حنحنعبد الرحيممصطفىآيه14031844بنات بلعا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية86186.1فرحمحمداسامهبشرى14031845بنات بلعا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية81581.5محمودابراھيمصبحيتيماء14031847بنات بلعا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية70570.5شحرورعبد اللطيفھاشمحنين14031849بنات بلعا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية81581.5حمدانفايزممتازدياال14031851بنات بلعا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية93993.9حمدانيوسفجميلدينا14031852بنات بلعا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية74174.1اعميرعبد الرؤوفموفقرھف14031853بنات بلعا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية73273.2زريقيمحمدرائدسجى14031854بنات بلعا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية95395.3خضرساميمحمودسماح14031857بنات بلعا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية75775.7برابرهمحمدصبحيسميحه14031858بنات بلعا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية96696.6جابرمحمودراتبسينا14031859بنات بلعا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية54554.5جيتاويعبد هللاعدنانضحى14031861بنات بلعا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية53553.5محمودعبد الجباربكرعبير14031862بنات بلعا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية70270.2حاجحسنيمحمدغدير14031864بنات بلعا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية71471.4ابو غاليهمحمودماھرفرح14031867بنات بلعا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية90090سمارهمحمدحسامكرم14031868بنات بلعا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية77377.3قعقورهذيابشافعليالي14031869بنات بلعا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية86886.8حمدمحمودجھادمنار14031870بنات بلعا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية68868.8عميرأحمدمحمدنعيمه14031873بنات بلعا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية64464.4زريقمحمدحسنھديل14031876بنات بلعا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية97097حمدانأحمدعوضھديل14031877بنات بلعا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية55355.3مرعيوجيهأحمدھيا14031878بنات بلعا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية68868.8شحرورھزاعايادھيا14031879بنات بلعا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية94694.6زريقيأحمدرياضھيا14031880بنات بلعا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية53353.3حسنحسنيمحمدھيا14031881بنات بلعا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية66466.4محمودسيف الدينھانيھيا14031882بنات بلعا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية80580.5سليمانسعيدجھادورود14031883بنات بلعا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية70570.5احمدخليلفيصلوالء14031884بنات بلعا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية71171.1برھوشعبد هللامصطفىإسراء14031886بنات نشأت ابو جبارة الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية78178.1فقھاحافظحاتمآالء14031887بنات نشأت ابو جبارة الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية56056خطابعبد هللاحلميايمان14031890بنات نشأت ابو جبارة الثانويةطولكرم



العلوم االنسانية97397.3فقھاءناصرعبد الفتاحبسمه14031891بنات نشأت ابو جبارة الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية80780.7برھوشسعيدمحمدتمام14031892بنات نشأت ابو جبارة الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية79779.7رجبصبحيبسامجواھر14031893بنات نشأت ابو جبارة الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية73873.8ثلثينعبد هللانھيلحياة14031895بنات نشأت ابو جبارة الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية70570.5رجبصبحيمحمد منيردينا14031896بنات نشأت ابو جبارة الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية95595.5برھوشمحمدعبد الجباررايه14031897بنات نشأت ابو جبارة الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية53153.1رجبعبد الرحمنابراھيمرماء14031900بنات نشأت ابو جبارة الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية89489.4محفوظشحادةفيصلريم14031901بنات نشأت ابو جبارة الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية76876.8رشيدأحمدمحمدسونيا14031903بنات نشأت ابو جبارة الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية61861.8فقھاءعبد هللانعيمشفاء14031904بنات نشأت ابو جبارة الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية53353.3عبوديتوفيقمحمدغنى14031906بنات نشأت ابو جبارة الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية94294.2برھوشسليمانعبد الرؤوففرح14031907بنات نشأت ابو جبارة الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية66466.4برھوشسعيدعبد الناصرميساء14031908بنات نشأت ابو جبارة الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية80980.9حجازيمحمودمروانميساء14031909بنات نشأت ابو جبارة الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية65165.1اسودمحمودأحمدميسم14031910بنات نشأت ابو جبارة الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية80680.6ابو بكرعزاتمصطفىناديه14031911بنات نشأت ابو جبارة الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية55455.4رجبمحمدزھيرنداء14031912بنات نشأت ابو جبارة الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية81881.8فقھاعبد اللطيفمحمودنسرين14031913بنات نشأت ابو جبارة الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية97497.4ثلثينمحمدعبدالفتاحنوره14031914بنات نشأت ابو جبارة الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية88088رشيدأحمدابراھيمھبه14031915بنات نشأت ابو جبارة الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية52052حجازيمحمودبسامھناء14031918بنات نشأت ابو جبارة الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية54554.5األسودعليماجدھناء14031919بنات نشأت ابو جبارة الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية67167.1رجبخليلمحمد غالبياسمين14031922بنات نشأت ابو جبارة الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية65665.6نورمحمدموسىأحالم14031923بنات عنبتا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية75475.4زبيديبدرسالمهإسراء14031924بنات عنبتا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية77477.4اسماعيلعبد الكريمعبد الحميدإسراء14031925بنات عنبتا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية71771.7اسماعيلسعيدخالدأسيل14031927بنات عنبتا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية58758.7مخلوفحسينعبد الرؤوفأماني14031928بنات عنبتا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية54354.3ابو رياخليلغسانأنسام14031929بنات عنبتا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية73473.4ابو عسلمحمدساميأنغام14031930بنات عنبتا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية87787.7ابو كاملهأحمدنايفأنوار14031931بنات عنبتا الثانويةطولكرم



العلوم االنسانية58958.9فقھاعبد الفتاحفاروقآيات14031932بنات عنبتا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية72472.4ابو عسلمصطفىطاھرآيه14031933بنات عنبتا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية94294.2زقزوقفريزوضاحبيسان14031935بنات عنبتا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية76976.9بركاتعبد الكريممحمد جميلتمارا14031936بنات عنبتا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية87187.1عوضأسعدنعمانجميله14031937بنات عنبتا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية78278.2عدسيوسفنعمانجميله14031938بنات عنبتا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية55955.9سعادهعبد الفتاحطالبحنين14031939بنات عنبتا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية60860.8عبد الدايمعارفشوكتداليه14031940بنات عنبتا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية84984.9عمرأحمدرمضاندالل14031941بنات عنبتا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية62362.3خضرعبد الكريممحمودرجاء14031942بنات عنبتا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية64364.3سنجقموسىمصطفىرشا14031944بنات عنبتا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية71971.9ياسينعبد الكريمصبحيرفيف14031945بنات عنبتا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية83183.1عوضأسعدعدنانرنا14031946بنات عنبتا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية70770.7سعادهصادقفوزيريم14031948بنات عنبتا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية75075نصارجابرمحمودريم14031949بنات عنبتا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية58058عمرراجحھاشمشھد14031951بنات عنبتا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية75375.3قبجشفيقھيثمشيرين14031952بنات عنبتا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية60360.3بركاتجميلمحمدشيماء14031953بنات عنبتا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية83583.5نورمحمدعبد الرحيمصفاء14031954بنات عنبتا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية60960.9الشراقهعليمحمودصفاء14031955بنات عنبتا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية90990.9نورمحمدباللضحى14031956بنات عنبتا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية84184.1جعيمفوزيجمالعزة14031958بنات عنبتا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية81781.7عدسمحمودحازمعلياء14031960بنات عنبتا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية73673.6النجارعبد الرازقمصطفىغيداء14031961بنات عنبتا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية57657.6حلومحمد عليمعتصمفرح14031962بنات عنبتا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية82782.7سبوبيجميلناظملنا14031963بنات عنبتا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية58758.7الشراقهموسىنافعلينا14031964بنات عنبتا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية75875.8غانمأحمدسليمانمجد14031965بنات عنبتا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية67867.8مزيداسعديوسفملك14031966بنات عنبتا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية82282.2سبوبهمحمودنھادمنى14031968بنات عنبتا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية78578.5يعقوبحسينمحمدميرفت14031969بنات عنبتا الثانويةطولكرم



العلوم االنسانية70870.8وھدانحسنمحمدنوال14031970بنات عنبتا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية73073نصارناجيابراھيمھبه14031971بنات عنبتا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية83183.1زبننمرماھرھبه14031972بنات عنبتا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية56956.9بركاتمحمودمحمدھيا14031973بنات عنبتا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية59559.5التوممصطفىمحمدوفاء14031974بنات عنبتا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية63563.5بركاتمصطفىنادرياسمين14031975بنات عنبتا الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية79479.4سلمانمحمدفايزايناس14031976بنات رامين الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية77077زيدانعادلماجدايناس14031977بنات رامين الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية84284.2سلمانابراھيمھشامبيسان14031978بنات رامين الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية58358.3زيدانعوضكاملرحيق14031979بنات رامين الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية62862.8مجدوبسليمانجوداترنا14031980بنات رامين الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية92392.3خطابأحمدزھيرشموع14031983بنات رامين الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية92292.2حمدابراھيمأحمدفتحية14031984بنات رامين الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية81581.5زيدانراتبھانيلبنى14031985بنات رامين الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية77677.6سلمانمحمدعليليلى14031986بنات رامين الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية82182.1زيدانمحمدنھادميساء14031987بنات رامين الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية90690.6ظافرمحموديونسميسم14031988بنات رامين الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية53253.2ظافرفريدعبد الرحمننيفين14031989بنات رامين الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية70470.4يوسفنايفعازموالء14031990بنات رامين الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية84784.7سليمانساميزيادياسمين14031991بنات رامين الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية71071ذيبأحمدرسميأروى14031993بنات بيت ليد الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية89789.7دريديسميحنائلأسيل14031994بنات بيت ليد الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية79379.3االخرسفتحيفؤادآالء14031995بنات بيت ليد الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية53253.2جمعهحسنمھندآالء14031996بنات بيت ليد الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية66066حمادةحلميمنيرأمل14031997بنات بيت ليد الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية86486.4حمادةحسنوائلأمل14031998بنات بيت ليد الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية87187.1حمادةحسنمحمدأنسام14031999بنات بيت ليد الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية64964.9جمعهحسنحاتمأنوار14032000بنات بيت ليد الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية50650.6جمعهسليمأحمدآيات14032001بنات بيت ليد الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية69069زباديمحمودحسامآيه14032003بنات بيت ليد الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية57257.2دريديعبد هللاوائلثناء14032004بنات بيت ليد الثانويةطولكرم



العلوم االنسانية88788.7حمادهأحمدراضيثوره14032005بنات بيت ليد الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية88888.8جبرمحمدمرادجميله14032006بنات بيت ليد الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية82382.3دريديمحمدھيثمديانا14032007بنات بيت ليد الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية92092صوصسالمهعبد المعطيرؤى14032008بنات بيت ليد الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية82982.9اعمرشاكرجمالربا14032009بنات بيت ليد الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية58958.9جمعهعبد الرحمنمحمدرشا14032010بنات بيت ليد الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية52352.3دريديعبد الوھابنصررشا14032011بنات بيت ليد الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية58158.1عمرفالحابراھيمروان14032012بنات بيت ليد الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية94494.4دريدياسعدزيادروان14032013بنات بيت ليد الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية72072دريدييوسفعبد الحافظروان14032014بنات بيت ليد الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية88688.6عثمانابراھيممعزوزريم14032015بنات بيت ليد الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية51551.5جمعهيوسفعطاسجى14032016بنات بيت ليد الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية62762.7ابو بكرابو بكرناصرسجى14032017بنات بيت ليد الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية76076عثمانسليمعبد الناصرسحر14032018بنات بيت ليد الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية83883.8تومهمحمدمحمودسحر14032020بنات بيت ليد الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية68468.4عصفورمحمدجمالسالم14032021بنات بيت ليد الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية61761.7حارونصبحيعبد الرحمنسالم14032022بنات بيت ليد الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية84184.1عطا هللاعبد الرحيموائلسالم14032023بنات بيت ليد الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية62162.1ابو شحادةمحمدعطاسماح14032024بنات بيت ليد الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية83983.9ياسينمحمدابراھيمسمر14032025بنات بيت ليد الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية85585.5ريسمحمودمنجدشروق14032026بنات بيت ليد الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية59959.9قوعمحمدجابرشرين14032027بنات بيت ليد الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية74274.2سالمةحسنعبد الرحيمشھناز14032028بنات بيت ليد الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية73273.2زباديمحمودجمالصابرين14032029بنات بيت ليد الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية91491.4شيخهأحمدموفقعبير14032031بنات بيت ليد الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية95695.6اخرسحسنيغازيغدير14032032بنات بيت ليد الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية97297.2دريديعبد الجبارعمرميس14032033بنات بيت ليد الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية91491.4سالمةحسنأحمدنھله14032034بنات بيت ليد الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية62962.9االسطهمحمدتميمھدى14032035بنات بيت ليد الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية67767.7ابراھيمصادقتميمھديل14032036بنات بيت ليد الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية72472.4حمادةحسنفؤادھمسه14032037بنات بيت ليد الثانويةطولكرم



العلوم االنسانية92392.3عامرعبد الفتاحجميلھيا14032038بنات بيت ليد الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية81881.8غزالعبد الرحيمنايفأسيل14032041سفارين الثانوية المختلطةطولكرم
العلوم االنسانية77477.4نوفلبرھانوليدبدريه14032043سفارين الثانوية المختلطةطولكرم
العلوم االنسانية62362.3سالمعبد اللطيفساميدنيا14032045سفارين الثانوية المختلطةطولكرم
العلوم االنسانية60960.9صافيهمحمودعيدرانيه14032046سفارين الثانوية المختلطةطولكرم
العلوم االنسانية60960.9حسنفالحيوسففاطمه14032048سفارين الثانوية المختلطةطولكرم
العلوم االنسانية54554.5نوفلعفيفزھرانمناس14032049سفارين الثانوية المختلطةطولكرم
العلوم االنسانية61461.4دروبيفايزجودتأسيل14032050شوفة الثانوية المختلطةطولكرم
العلوم االنسانية71271.2عمورينايفساميديما14032052شوفة الثانوية المختلطةطولكرم
العلوم االنسانية57757.7عزاممحمودفالحروان14032053شوفة الثانوية المختلطةطولكرم
العلوم االنسانية86886.8دروبيعبد الرحمنعدنانزكيه14032054شوفة الثانوية المختلطةطولكرم
العلوم االنسانية70870.8اسماعيلكمالعدنانسھام14032056شوفة الثانوية المختلطةطولكرم
العلوم االنسانية71271.2دروبيعبد المنعمأمجدصفاء14032057شوفة الثانوية المختلطةطولكرم
العلوم االنسانية60060حمدمصطفىصبحيمرح14032059شوفة الثانوية المختلطةطولكرم
العلوم االنسانية69469.4ابو عليامحمدجبرمالك14032060شوفة الثانوية المختلطةطولكرم
العلوم االنسانية78978.9خضرأحمدسليمآيات14032061بنات االوقاف الشرعية الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية78978.9غولأحمدمحمدبشرى14032062بنات االوقاف الشرعية الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية83783.7عليانمحمدرائدشروق14032063بنات االوقاف الشرعية الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية76776.7الويسيحسينعاھدعال14032064بنات االوقاف الشرعية الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية98298.2عطاحسنجمالھدى14032065بنات االوقاف الشرعية الثانويةطولكرم
العلوم االنسانية57357.3عازمابراھيمعبد هللابراھيم16032202السعدية الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية59459.4غشاشمحمودابراھيماحمد16032203السعدية الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية59459.4عبد الرحمنعثماناسعداحمد16032204السعدية الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية52352.3رويساحمدحسناحمد16032209السعدية الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية65865.8خطيبمصطفىعدناناحمد16032212السعدية الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية64864.8ابو لبدةعبد القادرموسىاحمد16032216السعدية الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية84084داودعبد الرحيممحمد امينامير16032225السعدية الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية53053داودمحمدكمالاوس16032227السعدية الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية71771.7عنايهعبد الكريماحمدارقم16032229السعدية الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية54654.6محمدالعبدزكيباسل16032230السعدية الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية65265.2شواھنهجميلمحمدجميل16032232السعدية الثانوية للبنينقلقيلية



العلوم االنسانية53953.9غولحربمحمدحرب16032234السعدية الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية65865.8نزالمصطفىمحمدحسين16032240السعدية الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية62762.7جعيديعبد هللابراھيمحمد16032241السعدية الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية69669.6ابو عدوانمحمدجاسرساري16032249السعدية الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية62962.9سويلممحمد سعيدباللسعيد16032250السعدية الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية62562.5زيدسعيدعليسعيد16032252السعدية الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية61361.3سلميمحمداحمدشادي16032254السعدية الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية54354.3عطارمحمدمعتصمصادق16032256السعدية الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية52852.8عويصيمحموديوسفصالح16032257السعدية الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية73873.8فيوميبھزادصابرطارق16032260السعدية الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية71871.8زيدمحمدغالبطارق16032261السعدية الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية79079خطيبمحمدنبيلطارق16032262السعدية الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية65565.5ابو خديجةمحمدبسامعبد الرحمن16032263السعدية الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية65465.4نزالاحمدغسانعبد هللا16032268السعدية الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية82482.4جعيديزايدبسامعدي16032270السعدية الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية76776.7قشوععبد هللامعينعالء16032274السعدية الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية58458.4داودعثمانمنيرعماد16032276السعدية الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية55155.1سميكعبد الرحيمابراھيمفادي16032281السعدية الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية62462.4زيدعبد اللطيفياسرلقمان16032290السعدية الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية59359.3جبارهعبد هللاجمالمحمد16032294السعدية الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية57857.8ابو حامدخالدراميمحمد16032301السعدية الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية54954.9صبريسعيدوجيهمحمد16032310السعدية الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية65965.9ابو قشقديابروحيمراد16032316السعدية الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية61361.3داللاحمدمعزوزمھند16032322السعدية الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية63463.4زيدعبد الرحمنعمرنبيل16032327السعدية الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية76576.5داودعبد اللطيفاحمدنضال16032329السعدية الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية54054ناصرمحمودحسنييوسف16032342السعدية الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية75675.6نزالمحمدماجداحمد16032346ذكور مسقط الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية89589.5شريمرفيقھاشماحمد16032347ذكور مسقط الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية52252.2نزالسعيدمعاويهادھم16032348ذكور مسقط الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية59559.5داودمحمد صبحيباللامير16032350ذكور مسقط الثانويةقلقيلية



العلوم االنسانية56856.8ھالليمحمدخالدبراء16032354ذكور مسقط الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية53253.2الباشاحسنغالبحسن16032358ذكور مسقط الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية60560.5طهحسينوليدحسين16032359ذكور مسقط الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية60560.5داودمحمدعثمانداود16032361ذكور مسقط الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية71371.3زيدابراھيموائلعبد الرحيم16032364ذكور مسقط الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية78278.2شريميوسفجمالعالء16032368ذكور مسقط الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية62962.9نوفلعليوليدعالء16032369ذكور مسقط الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية60860.8ھاللعبد الرحيمامينمحمد16032375ذكور مسقط الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية50050خدرجابراھيمخليلوليد16032383ذكور مسقط الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية70770.7مرداويعبد هللاعماداحمد16032385ذكور حبلة الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية72972.9خروبصبحيوصفياحمد16032386ذكور حبلة الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية77077القطنانييوسفمحي الديناسامه16032387ذكور حبلة الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية64964.9ابو شقيرعلينبيلاسيد16032389ذكور حبلة الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية77777.7ياسينتوفيقمحمدايھم16032390ذكور حبلة الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية62362.3خروبعبد الرازقمحمدبھاء16032391ذكور حبلة الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية74974.9حسنحامدعمرحامد16032392ذكور حبلة الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية61161.1خليففھدطالبفادي16032402ذكور حبلة الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية72272.2مرداويقاسمعادلقاسم16032403ذكور حبلة الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية76176.1جدععارفخالدقتيبه16032405ذكور حبلة الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية52352.3خروبمحمودانوركرم16032406ذكور حبلة الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية59459.4عامرعوضاسماعيللؤي16032407ذكور حبلة الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية76776.7صالحيوسفجمالمثنى16032409ذكور حبلة الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية58658.6مرداويمحمودبساممجد16032410ذكور حبلة الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية81081خروبصالحاحمدمحمد16032411ذكور حبلة الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية68368.3موسىاحمداسماعيلمحمد16032412ذكور حبلة الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية51051عودهمحمدرائدمحمد16032414ذكور حبلة الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية67767.7عودهسليمصدقيمحمد16032415ذكور حبلة الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية58058عودهمحمدعثمانمحمد16032417ذكور حبلة الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية76476.4عودهعبد الحافظعطامحمد16032418ذكور حبلة الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية59459.4اسبيتانمحمدخالدمشعل16032423ذكور حبلة الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية57157.1عودهعمراحمدمصعب16032424ذكور حبلة الثانويةقلقيلية



العلوم االنسانية61061الھيمونىمحمدزين الدينمھند16032428ذكور حبلة الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية66566.5شھوانمحمدعصامميسره16032429ذكور حبلة الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية59859.8عودهسالمهمحمدناصر16032430ذكور حبلة الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية70670.6شواھنةعبد الرحمنجمالمھدي16032443ذكور راس عطية الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية70670.6شواھنةحسينجمالابراھيم16032446الصمود الثانوية المختلطةقلقيلية
العلوم االنسانية50050عودهعبد اللطيفاكرمامير16032448الصمود الثانوية المختلطةقلقيلية
العلوم االنسانية50050االعرجمحمددرويشايمن16032449الصمود الثانوية المختلطةقلقيلية
العلوم االنسانية76576.5عرارابراھيمناصربسام16032450الصمود الثانوية المختلطةقلقيلية
العلوم االنسانية88188.1قزماريوسفجاللاسماعيل16032453سلمان الثانويه المختلطةقلقيلية
العلوم االنسانية71171.1قزماريوسفجمالايوب16032454سلمان الثانويه المختلطةقلقيلية
العلوم االنسانية55555.5غرابهيوسفمحمودلؤي16032457سلمان الثانويه المختلطةقلقيلية
العلوم االنسانية52352.3قزمارعمرجھادمحمود16032458سلمان الثانويه المختلطةقلقيلية
العلوم االنسانية78578.5سلمانفوازنضالممدوح16032459سلمان الثانويه المختلطةقلقيلية
العلوم االنسانية62762.7احمديوسفاحمدايھاب16032462ذكور عزون عتمة - بيت امين الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية58458.4احمدايوباسماعيلايھاب16032463ذكور عزون عتمة - بيت امين الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية59359.3احمدصبحيماھرشادي16032466ذكور عزون عتمة - بيت امين الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية54054مسعوداحمدخليلعلي16032467ذكور عزون عتمة - بيت امين الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية73273.2حسينيوسفجمالفرج16032469ذكور عزون عتمة - بيت امين الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية68768.7عمرمحموداحمدمحمد16032470ذكور عزون عتمة - بيت امين الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية60660.6احمدعبد هللانضالمعتز16032472ذكور عزون عتمة - بيت امين الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية81981.9احمدايوبعبد الكريممنتصر16032473ذكور عزون عتمة - بيت امين الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية59959.9احمدھارونحامدناصر16032474ذكور عزون عتمة - بيت امين الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية57557.5احمديوسفياسريوسف16032475ذكور عزون عتمة - بيت امين الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية61561.5اعمرمصطفىمحمداسيد16032476ذكور سنيريا الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية86886.8شيخمحمدساميمحمد16032483ذكور سنيريا الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية55255.2يونسداودعبد الكريممحمد16032484ذكور سنيريا الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية66966.9عودهعبد اللطيفبسامابراھيم16032488كفر ثلث الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية54254.2ابو غفرهاسعدجمعهاحمد16032490كفر ثلث الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية69769.7ابو صفيهامينعبد السالماحمد16032492كفر ثلث الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية64164.1عودهاحمدعدلياحمد16032493كفر ثلث الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية59659.6شواھنهعبد هللاجمالادھم16032494كفر ثلث الثانوية للبنينقلقيلية



العلوم االنسانية56756.7ابو ھنيهرشديزھيرامير16032496كفر ثلث الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية69969.9غنامخليلعبد الناصرانس16032497كفر ثلث الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية83383.3مراعبيذيبعبد اللطيفانور16032498كفر ثلث الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية50550.5عودهعثمانفؤادبدر16032501كفر ثلث الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية79079عودهحسنيمروانحسني16032503كفر ثلث الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية78978.9عيسىعمرصايلخالد16032505كفر ثلث الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية62862.8شواھنةعبد هللاوجيهسامح16032507كفر ثلث الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية58358.3الغرابةمحموداسماعيلعبد هللا16032510كفر ثلث الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية62962.9شواھنةمحمدعزتعثمان16032511كفر ثلث الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية74574.5عودهعبد الكريماحمدعدي16032512كفر ثلث الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية63763.7شواھنهعلييوسفعلي16032516كفر ثلث الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية58558.5عيسىيوسفعدنانعمرو16032518كفر ثلث الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية74974.9شواھنةحسنزيادغفار16032519كفر ثلث الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية55155.1عودهفريدرائدفريد16032520كفر ثلث الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية59159.1اشقرمحمديوسفقتيبه16032521كفر ثلث الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية59959.9الغرابةذيبزاھيكارم16032522كفر ثلث الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية64764.7عيسىعمرعبد الرحيممحمد16032523كفر ثلث الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية77477.4شملهاحمدمحمودمحمد16032524كفر ثلث الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية61361.3خليلبكركمالمحمود16032525كفر ثلث الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية54354.3شواھنةمحمدنظميمحمود16032526كفر ثلث الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية78478.4سليممحمدحمزهاحمد16032530عزون الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية66166.1حواريعبد الجليلفضلاياد16032532عزون الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية69469.4رضوانضراراسليمبالل16032534عزون الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية54154.1سليمانجاسرساميحازم16032536عزون الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية70370.3سليمحامدعمارخالد16032539عزون الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية89789.7عزازمهعودهجمالرائد16032541عزون الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية59059الشباطاتسالممحمدسالم16032542عزون الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية52252.2شبيطهساميعمادسامي16032544عزون الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية60460.4رضوانمصطفىمجدصالح16032546عزون الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية63363.3شبيطهسعيدنصرصالح16032547عزون الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية63663.6طبيبمحمدخالدطبيب16032548عزون الثانوية للبنينقلقيلية



العلوم االنسانية63363.3رضوانعبد الحفيظفوزيعبد الحفيظ16032549عزون الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية51151.1عودهعبد الرحيمسائدعبد الرحيم16032550عزون الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية71171.1مراعبهقاسمخضرعبد الستار16032551عزون الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية66966.9حواريعبد الجليلصايلعبد الجليل16032552عزون الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية70370.3سويدانصالحاسماعيلعبد الكريم16032553عزون الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية70170.1عودهعبد هللاجھادعبد هللا16032554عزون الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية57157.1راضيحامدحابسعدنان16032555عزون الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية58958.9رضوانمحمدعمادعدنان16032556عزون الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية67967.9االقرطاحمدسميحعلي16032557عزون الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية63263.2عوادمحمدصبريعلي16032558عزون الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية65465.4رضوانعبد الرحيمحسامقصي16032559عزون الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية56856.8حسينحسناحمدمالك16032564عزون الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية70570.5سالمةعبد العزيزمحمدمالك16032565عزون الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية63563.5سليمانعبد اللطيفسامرمجدي16032566عزون الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية76876.8حسيناحمدرفعتمحمد16032568عزون الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية60060سليممحمدعمادمحمد16032571عزون الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية54854.8سويدانمحمدوائلمحمد16032574عزون الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية85585.5شحادةمحمدبساممحمود16032575عزون الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية58058شبيطهراسمياسرمصطفى16032576عزون الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية66166.1بدوانعباسسامرمعاذ16032577عزون الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية75975.9طبيبفھميحمدمعتصم16032578عزون الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية57657.6رضواناحمدفؤادنصر16032579عزون الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية75475.4سليمانعثمانمنيرنور16032581عزون الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية87087رضوان خليفاحمدغالبيوسف16032584عزون الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية60360.3الخطيبعبد هللاراجحاشرف16032585كفر القف الثانوية المختلطهقلقيلية
العلوم االنسانية66966.9خطيبعبد هللاساميرأفت16032586كفر القف الثانوية المختلطهقلقيلية
العلوم االنسانية53553.5عسافعليجمالعالء16032587كفر القف الثانوية المختلطهقلقيلية
العلوم االنسانية57457.4جبرعليمحمدعمر16032588كفر القف الثانوية المختلطهقلقيلية
العلوم االنسانية58958.9نصرعبد القادرحكمتقصي16032589كفر القف الثانوية المختلطهقلقيلية
العلوم االنسانية52452.4ناصرعليفھميقيس16032590كفر القف الثانوية المختلطهقلقيلية
العلوم االنسانية71171.1عيسىنمرمحمودمحمد16032591كفر القف الثانوية المختلطهقلقيلية



العلوم االنسانية62062جبرمصطفىغالبمحمود16032592كفر القف الثانوية المختلطهقلقيلية
العلوم االنسانية64064جبرمصطفىغالبمصطفى16032593كفر القف الثانوية المختلطهقلقيلية
العلوم االنسانية70170.1عسافمصطفىفؤادمعن16032594كفر القف الثانوية المختلطهقلقيلية
العلوم االنسانية69969.9بيضاصبريصقررامي16032598ذكور عبد الرحيم عمر الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية70170.1البيضهعبد الفتاحمحمدعمر16032599ذكور عبد الرحيم عمر الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية55355.3قدوميطاھرصالحكفاح16032602ذكور عبد الرحيم عمر الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية58158.1قدوميفائقعبد الكريممحمد16032604ذكور عبد الرحيم عمر الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية68968.9الصويمحمدلطفيمحمد16032606ذكور عبد الرحيم عمر الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية53553.5سليمابراھيمرشادمريد16032608ذكور عبد الرحيم عمر الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية61061خريشهاحمدغسانوزير16032610ذكور عبد الرحيم عمر الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية58358.3توبهامينجابرابراھيم16032612ذكور كفر جمال الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية52852.8عبد الرحيمعبد الكريمحسناحمد16032613ذكور كفر جمال الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية57357.3مصطفىخالدمحمدباھر16032614ذكور كفر جمال الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية61561.5سلحبمحمداسعافرأفت16032615ذكور كفر جمال الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية69369.3صيفيصدقينعمانصدقي16032616ذكور كفر جمال الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية60860.8عليمحمدحسينعلي16032619ذكور كفر جمال الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية60360.3عليسعيدمحمدعلي16032620ذكور كفر جمال الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية61561.5توبهعبد اللطيفحسنعيسى16032622ذكور كفر جمال الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية58758.7مصطفىسليمانحسينمحمود16032626ذكور كفر جمال الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية53353.3قرعشاحمدطلعتمحمود16032627ذكور كفر جمال الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية55955.9سلحبمحمدعونيمصعب16032628ذكور كفر جمال الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية55355.3الشيخصبحيربحيمضر16032629ذكور كفر جمال الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية69069الصيفيشكريقاطفاحمد16032631ذكور كفر زيباد الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية73573.5جمعهعبد الھاديمحمد فتحياحمد16032632ذكور كفر زيباد الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية86386.3خلفحسيننشأتاسيد16032633ذكور كفر زيباد الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية65465.4الشيخ حسينامينمحمدانس16032634ذكور كفر زيباد الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية63963.9خلفعبد هللاعزميحسام16032635ذكور كفر زيباد الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية52652.6شھوانمحمدوجيهحسام16032636ذكور كفر زيباد الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية61861.8طحينهعبد الرازقاحمدساري16032637ذكور كفر زيباد الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية63963.9طحينهمحموداحمدساري16032638ذكور كفر زيباد الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية73173.1شھواناحمدمحمدسامح16032639ذكور كفر زيباد الثانويةقلقيلية



العلوم االنسانية55655.6خلفاحمدمحمدشاھر16032640ذكور كفر زيباد الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية66866.8بشناقصدقيمحمدصدقي16032641ذكور كفر زيباد الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية54554.5خلفعبد هللاديبطه16032642ذكور كفر زيباد الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية84984.9شتيويمحمدحسينطه16032643ذكور كفر زيباد الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية58558.5جبارهمحمدرسالنعاھد16032644ذكور كفر زيباد الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية63763.7ناصرعبد الرحيممروانعبد الرحيم16032645ذكور كفر زيباد الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية72672.6زھرانقاسممحمودمؤمن16032646ذكور كفر زيباد الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية76676.6احمدعبد الحفيظنادرمحمد16032647ذكور كفر زيباد الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية75875.8احمدعبد المھدينضالمحمد16032648ذكور كفر زيباد الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية73173.1شافعيعبدكمالياسر16032650ذكور كفر زيباد الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية50650.6غانممحمدفخرياحمد16032651حجة الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية54054ربعاحمدنائلاحمد16032652حجة الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية77677.6موسىمحمدفھميامجد16032653حجة الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية67767.7البطهمحمدانيسرامي16032654حجة الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية67767.7احمدعبد اللطيفحكمسلطان16032656حجة الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية75275.2جبرصالحعصامفالح16032661حجة الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية56756.7بليهرشيدرشديمؤمن16032664حجة الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية52052جمعهصالحماھراحمد16032669ذكور كفر قدوم الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية57057شتيويمحمودنائلاحمد16032671ذكور كفر قدوم الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية56456.4برھمعليجمالاسامه16032672ذكور كفر قدوم الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية69869.8جمعهعبد الرحيمعبد هللاحمزه16032675ذكور كفر قدوم الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية63063برھمعمروليدرائد16032677ذكور كفر قدوم الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية67367.3الجدراغبماھرسامي16032678ذكور كفر قدوم الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية68568.5سعدمحمد سعيدعليسالم16032679ذكور كفر قدوم الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية71871.8اشتيويجميلحلميصائب16032680ذكور كفر قدوم الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية70070شتيويمحمدماھرعلي16032684ذكور كفر قدوم الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية58258.2برھمكاملوليدوسام16032689ذكور كفر قدوم الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية59159.1جمعهامينجمالوليد16032690ذكور كفر قدوم الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية79079عمرسعيدمحمدادم16032691باقة الحطب الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية61261.2قدوميامينعادلامين16032692باقة الحطب الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية73273.2البطهشفيقعاصمانس16032693باقة الحطب الثانوية للبنينقلقيلية



العلوم االنسانية58458.4قرشدمحمودعبد هللاحمزه16032694باقة الحطب الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية79479.4عبد الغنيصدقيمازنرفعت16032695باقة الحطب الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية79779.7حسينعبد الرازقجمالحبيب16032696باقة الحطب الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية71671.6عمر برغوثمحمدبسامظافر16032697باقة الحطب الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية74874.8حسيناحمدفھيمعبد العزيز16032698باقة الحطب الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية92492.4احمد عودهعبد الكريماحمدعماد16032699باقة الحطب الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية66566.5عودهمصطفىبساممصطفى16032700باقة الحطب الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية88688.6حمدسميرمحمدمعاويه16032701باقة الحطب الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية81581.5تيتيمحمدعبد هللامھدي16032702باقة الحطب الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية73973.9عمرسعيدمازنموسى16032703باقة الحطب الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية77377.3قرشدمحمودخالدوليد16032704باقة الحطب الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية59759.7بھلوليوسفحسنيضياء16032707جينصافوط الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية66866.8نصارعبد هللارضوانعبيده16032710جينصافوط الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية53053نصارعبد هللاسلمانعيسى16032713جينصافوط الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية53553.5ايوبابراھيماحمدمحمود16032715جينصافوط الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية57057حسنمحمدمفيداحمد16032718اماتين الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية73473.4طويلمحمداميناسالم16032720اماتين الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية53453.4طويلعبد الخالقعدنانامجد16032721اماتين الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية81681.6ميتانيعليعبد الرحيمخالد16032722اماتين الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية59559.5صواناحمدفھميعامر16032725اماتين الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية53653.6صوانعليحمزهعلي16032726اماتين الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية72572.5الطويلعبد الكريمعبد هللالقمان16032727اماتين الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية66266.2طويلسليمانعبد الرحيممحمد16032728اماتين الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية58458.4صوانعبد القادرياسرمحمد16032729اماتين الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية71871.8صوانلطفيعمادمدحت16032730اماتين الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية69869.8غانممحمودسميرمعاذ16032731اماتين الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية68068طويلمحمدابراھيميحيى16032735اماتين الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية54854.8ميتانيمحمودشاكريوسف16032736اماتين الثانوية للبنينقلقيلية
العلوم االنسانية53153.1يامينمحمداديبايمن16032741جيت الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية64964.9حجازييونسنعمانقسام16032745جيت الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية70370.3يامينعبد الرحمنعباسمعزوز16032747جيت الثانويةقلقيلية



العلوم االنسانية76976.9يامينيوسففايزبراء16032748ذكور الشرعية الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية67767.7برھم زيداحمدنور الدينسليم16032749ذكور الشرعية الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية72072نوفلمحمدعبد اللطيفعباده16032750ذكور الشرعية الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية79879.8حجلهفيصلمحمد16032751ذكور الشرعية الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية63063اشقرمحمدعارفاحمد16032752المستقبل الخاصةقلقيلية
العلوم االنسانية78778.7عرباسعبد اللطيفجمالاحالم16032902الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية71471.4داودعبد الرحيممصطفىاخالص16032904الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية72372.3داودعبد اللطيفمعزوزازھار16032907الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية93093عنايهمحمدناصرازھار16032908الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية59459.4نورابراھيمجمالاسراء16032909الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية60360.3نزالابراھيمرشيداسراء16032911الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية81881.8مراعبهيونسرفيقاسراء16032912الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية69469.4شوبكيمحمدعادلاسراء16032913الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية65365.3نزالمحمدمرشوداسراء16032914الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية70670.6داودعبد هللاحسيناسماء16032916الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية65565.5طهشاكراحمدافنان16032919الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية77377.3شريماحمدعماداالء16032920الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية70270.2العزهمحمودغالباالء16032921الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية56956.9ابو عدواننمرعاطفامال16032923الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية51351.3سعدسعيدحسنامنه16032926الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية57257.2شريمھزاعبساماميره16032927الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية73773.7ھاللفؤاداحمدانسام16032929الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية64864.8داودقاسمعبد الكريمانغام16032930الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية66966.9لباطاحمدمحمدانوار16032933الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية87087عابداسماعيلمحمودايات16032935الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية75175.1داودعبد الرحيموصفيايمان16032937الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية63163.1ابو خضرعبد الكريموليدايمان16032938الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية88188.1بحيريعبد الكريمماجدايناس16032939الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية52152.1داودعبد الفتاحمصطفىايه16032941الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية88488.4زيدحسنيوسفايه16032942الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية91891.8خطيبمحمداحمدبسمه16032945الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية



العلوم االنسانية78978.9داودعبد الكريمبشيربشرى16032946الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية83583.5راعيمحمدابراھيمبيسان16032947الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية70470.4شريمسعيدفتحيتسنيم16032950الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية60860.8نزالخليلتھريد16032951الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية51151.1سميكعبد الرحيممحمدجنان16032953الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية72272.2عويناتعبد الرحيمعزميحفصه16032954الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية86886.8قشمرعليمحمودحليمه16032955الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية72672.6ابو سمرهاحمدعدليحنين16032956الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية76776.7عويناتحسنماھرحنين16032957الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية84284.2ابو علبهعبد الكريممروانحياة16032958الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية52352.3داودفھميبكرداليه16032961الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية65465.4نزالمصطفىنائلدانه16032962الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية70070بيضهمحمودكايددانيه16032963الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية59359.3شريممحمدعادلدعاء16032965الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية53053غانمحسنعمردعاء16032967الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية80480.4عنايهاحمدمحمد سعيددعاء16032968الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية87187.1يامينيوسففوازديانا16032972الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية59259.2ولويلعدناننضالديانا16032973الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية65665.6عبد العالمحمودنضالديانا16032974الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية95195.1حجاريوسفخالددينا16032976الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية58558.5ابو رويسابراھيممھيوبرؤى16032977الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية77377.3قواساحمدمعينرؤيا16032979الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية77177.1عوضمحمدعبد الناصررتا16032981الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية66966.9داودمحمد صبحيصالحرغد16032983الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية64364.3بزاريمحمديساررغد16032984الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية76076نزالمحمد غازيحسامرقيه16032985الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية61961.9ابو رياشاحمدخليلرندة16032988الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية89989.9ھاللعبد الرحيمسائدرھام16032991الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية77777.7العيليعبد هللامحمدرھام16032992الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية69269.2جلعودسعيدنضالرھام16032993الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية60660.6عدلعبد الكريمنائلروان16032997الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية



العلوم االنسانية81981.9شريممحمدعمرسالي16033002الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية68968.9صالحمحمودرزقسجى16033004الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية57557.5الحسنيوسفمفيدسجى16033005الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية57457.4داودعلياسماعيلسجود16033007الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية56156.1شريماسعدزھيرسجود16033008الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية91091عطيهمحمدعدنانسحر16033012الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية52252.2شريميوسفميسونسلسبيل16033013الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية74474.4داودمحمد سعيداحمدسمر16033015الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية67367.3زيدعصامايادسمر16033016الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية72672.6داودعبد الكريمابراھيمسھى16033018الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية56456.4ضميريحسينسميرسوندس16033019الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية75375.3ابو خضرعمرجاسرشروق16033020الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية65465.4سويانيمحمدخالدشروق16033021الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية54954.9حسنمحمد ناجيخالدشروق16033022الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية52452.4عويصيطالبمحمدشرين16033026الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية77477.4صبحمحمودموسىشھد16033027الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية63163.1زيدمحمدنائلشھد16033028الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية63563.5نزالاسعدحسامصفاء16033032الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية51851.8داودعبد الرحيمماھرضحى16033033الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية67367.3عامرعبد الكريمعادلعائشة16033034الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية56156.1رابيمحمدغسانعائشة16033035الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية67867.8نوفلراجحتيسيرعبير16033037الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية74074شريممحمدابراھيمغادة16033038الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية68568.5زيدعبد المنانواصفغاده16033039الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية89789.7نوفلعليمحمدغدير16033042الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية52452.4طبيهعبد المقصودجھادغيداء16033043الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية67867.8سويدانابراھيميوسففاطمه16033044الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية70270.2داودمحمدابراھيمفتحية16033045الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية80380.3نزالمصطفىنائلفتحية16033046الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية59659.6عويصيمحمدماھركفايه16033049الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية57857.8عودهسعيدعمادالنه16033050الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية



العلوم االنسانية81581.5ابو سمرهابراھيمخالدلبنى16033051الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية74774.7ابو عدوانمحمدقاسملمى16033053الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية88688.6شريمعبد الفتاحمحمودلمى16033054الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية58758.7عدلمصطفىحسينلمياء16033055الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية66266.2داعورعبد الرحيماحمدلواء16033056الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية95495.4مصطفى نزالمفلحسائدلورا16033057الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية63563.5حورانيامينغالبليلى16033060الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية72772.7شريماسعدمحمد كاملليلى16033061الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية58758.7بغدادينمرياسرلينا16033064الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية66766.7زيدخليلايمنماوى16033065الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية54354.3غشاشمحمودعبد العزيزمرام16033068الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية59659.6ابو شعيبزھيرايادمريم16033070الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية88188.1حسنيناحمدمحمودمفاز16033071الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية52452.4نوفليوسفمحمدمنى16033072الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية55755.7داوداحمدوصفيمنال16033075الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية62862.8حجاريوسفمصطفىمھا16033076الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية75375.3نزالاحمدبسامميار16033078الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية69169.1حجاريوسفعليميساء16033080الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية76376.3ابو صدغمحمدفكريميساء16033081الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية73173.1ناطورمحمودعليميسون16033082الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية83983.9سالمهفخريعمرندى16033085الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية91291.2سعسعذيبمرواننرمين16033086الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية51551.5ابو خضرمحمدياسرنسرين16033088الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية69069داودداودمحمدنغم16033089الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية61161.1نوفلعليوسيمنھيل16033091الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية64164.1عامراحمدغالبنور16033093الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية76276.2ابو العدلعليمحمدنوره16033094الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية76776.7داوداحمدجھادنيفين16033095الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية51851.8زيدعبد اللطيفرزقھبه16033097الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية53953.9شريميوسفوليدھبه16033098الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية73073عكاسطالبعماد الدينھديل16033099الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية



العلوم االنسانية58458.4االقرععليعمرھديل16033100الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية72772.7جعيديمحمدفتحيھديل16033101الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية59759.7خدرجيوسفماجدھديل16033102الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية82582.5فراجمحمودياسرھنادي16033103الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية84884.8حوتريعبد الرحيماسامهوئام16033104الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية72072داودعبد الرحيمفوزيوعد16033107الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية65065زايدحسينخليلوالء16033108الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية91391.3جابرعبد اللطيفعبد هللاوالء16033109الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية78378.3غنيممحمد زھيرنشأتوالء16033111الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية69969.9حمادمحمد عليرفيقياسمين16033112الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية69269.2ابو عقلمحمدساميياسمين16033113الشيماء الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية71871.8عويصيطلبفاروقاالء16033115بنات العمرية الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية77777.7زيداحمدعمرامنه16033118بنات العمرية الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية54554.5ولويلمحمد رؤوفصالحايه16033119بنات العمرية الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية56956.9سويلماحمدمحمودايه16033120بنات العمرية الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية55655.6زيدكاملاسماعيلاسراء16033122بنات العمرية الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية59759.7زيدعبد الرحمنحسناسراء16033123بنات العمرية الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية61161.1قرعاناحمدمنيراسماء16033126بنات العمرية الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية55955.9ملحمعبد هللاوصفياسيل16033127بنات العمرية الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية88488.4نزالمحمدعدنانامل16033130بنات العمرية الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية97597.5نجارعبد العزيزعمراميره16033134بنات العمرية الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية54354.3عثمانشاوروليدانغام16033135بنات العمرية الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية73873.8داودامينياسرانغام16033136بنات العمرية الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية89889.8اقرعمحمدباللايمان16033137بنات العمرية الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية74774.7المصرياحمدحاتمبيان16033139بنات العمرية الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية77577.5ابو طبيخذيابصالحتحرير16033140بنات العمرية الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية51451.4عويصيعبد الكريمنسيمحليمه16033142بنات العمرية الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية77777.7ابو حوامحمدفخريحنين16033143بنات العمرية الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية54554.5عويصيحامدموسىحوريه16033145بنات العمرية الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية64464.4ابو عدواننصرمنصورحياة16033146بنات العمرية الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية71471.4زماريكاملفارسدعاء16033148بنات العمرية الثانويةقلقيلية



العلوم االنسانية68868.8سويلممصطفىياسردعاء16033150بنات العمرية الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية80880.8داودشكريفتحيرؤيا16033152بنات العمرية الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية75675.6عويصيطلبفاروقرواء16033154بنات العمرية الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية76276.2ابو لبدهعثمانربحيروان16033155بنات العمرية الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية57357.3سليمانمحمدسفيانروند16033157بنات العمرية الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية57057كيوانحسنيمالكسبأ16033161بنات العمرية الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية61961.9بالسمهعثمانحسنسجى16033162بنات العمرية الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية66666.6سويلممحمدمروانسجى16033163بنات العمرية الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية60860.8ابو تيمعبد الكريماحمدسجود16033164بنات العمرية الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية53553.5العويصاتعبد العزيزوليدسالم16033167بنات العمرية الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية67567.5المراعبهمحموديوسفسنابل16033168بنات العمرية الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية90090ثابتخضرمحمد غالبسندس16033169بنات العمرية الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية88888.8حامدابراھيمصبحيشروق16033171بنات العمرية الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية56656.6مصطفىخليلعطاشروق16033172بنات العمرية الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية58058ابو عامرحسينناجيشروق16033173بنات العمرية الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية83683.6ترابياحمدمحمدشيرين16033175بنات العمرية الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية65965.9غبنحسنحربصفيناز16033177بنات العمرية الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية61861.8سويلممصطفىمحمدضحى16033178بنات العمرية الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية59859.8ابو عدوانمحمدتوفيقعائشة16033179بنات العمرية الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية61761.7رياشعيادهمحمدعائشة16033180بنات العمرية الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية74074عويصيعطيهاكرمعبير16033183بنات العمرية الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية54554.5تركعبد الحميدتيسيرغدير16033185بنات العمرية الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية85485.4حربحسينجھادفاطمه16033186بنات العمرية الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية54554.5شريممحمدخالدفلسطين16033190بنات العمرية الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية55255.2ابو حبلهاحمدشاكرليالي16033192بنات العمرية الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية92292.2ابو مصطفىراتبمؤيدمرام16033193بنات العمرية الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية60360.3خليلمحمود حلميحاتممنار16033195بنات العمرية الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية79879.8شرقاويرسميفوازمنار16033196بنات العمرية الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية62862.8العماويعايشمنذرميساء16033197بنات العمرية الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية76776.7حمداننمرباسلنفين16033199بنات العمرية الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية51051شريمشريفحسننھى16033200بنات العمرية الثانويةقلقيلية



العلوم االنسانية85385.3نزالوصفيمعزوزھبه16033202بنات العمرية الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية52652.6فراجعليعاصمھديه16033203بنات العمرية الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية82282.2زيدمنيراحمدھديل16033204بنات العمرية الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية78678.6عرجامحمدمروانھيا16033209بنات العمرية الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية60660.6البستنجياسماعيلعبد المجيديمام16033212بنات العمرية الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية78978.9خروبحسنعبد الناصراسيل16033214بنات حبلة الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية55955.9مرداويعبد هللاعبد الرؤوفازھار16033216بنات حبلة الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية54854.8عودهعبد هللاعمادايمان16033219بنات حبلة الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية82182.1مرداويفھميمصطفىبراءة16033220بنات حبلة الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية57857.8جدعمصطفىربحيتحرير16033221بنات حبلة الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية83483.4الجدععارفناصرجنان16033222بنات حبلة الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية55255.2عودهعبد هللاوائلدينا16033225بنات حبلة الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية57557.5غرابهعثمانفايقرزان16033227بنات حبلة الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية92492.4شواھنهغالبعمررواء16033228بنات حبلة الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية76576.5عودهمصطفىحسنزينب16033229بنات حبلة الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية61061مرادويحسينابراھيمسالي16033230بنات حبلة الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية73773.7احميداناحمدعبد اللطيفشروق16033233بنات حبلة الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية60660.6قرعاناحمدماھرشروق16033234بنات حبلة الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية84284.2احميدانمحمدايمنصفاء16033235بنات حبلة الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية74074لحامعامرسائدظريفة16033237بنات حبلة الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية62962.9شعورحسنكسابفداء16033239بنات حبلة الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية72272.2خروبعبدهللاباسمفرح16033240بنات حبلة الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية73673.6شقيررمضانعالء الدينمجد16033241بنات حبلة الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية83083سلمانيوسفكمالمنال16033243بنات حبلة الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية71871.8قطنانيمحمدحسينمي16033245بنات حبلة الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية87087موسىاحمدمصطفىميسم16033246بنات حبلة الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية54254.2الجدعمحمودحربندى16033247بنات حبلة الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية81281.2الشاعرفايقمحمودنداء16033248بنات حبلة الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية71971.9شھوانمحمد عليجميلنرمين16033249بنات حبلة الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية63063مرداويمجاھدحمد هللانور16033250بنات حبلة الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية62062عمريوسفمحمدھالة16033251بنات حبلة الثانويةقلقيلية



العلوم االنسانية63063شكلهعوادناصرھديل16033252بنات حبلة الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية93193.1شواھنةسالمهزكيھنادي16033253بنات حبلة الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية84084حاج عليمحمودسعيدوداد16033255بنات حبلة الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية89989.9جدعمحمدعبد الحليمورود16033256بنات حبلة الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية58058مرداويمحمدعدنانوالء16033259بنات حبلة الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية61961.9مراعبهيونسزھيررماء16033261بنات رأس عطية الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية87387.3مراعبهعبد العزيزحمدانسمر16033262بنات رأس عطية الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية73173.1مراعبهيونستوفيقنبال16033263بنات رأس عطية الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية67467.4مراعبهمصطفىمحمدنسرين16033264بنات رأس عطية الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية74074مراعبهمحمدقاسمھبه16033265بنات رأس عطية الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية81281.2عرارصبريفاروقايه16033266الصمود الثانوية المختلطةقلقيلية
العلوم االنسانية85985.9مراعبيھاشمھشامسالم16033267الصمود الثانوية المختلطةقلقيلية
العلوم االنسانية76776.7االعرجمحمدنائلسندس16033268الصمود الثانوية المختلطةقلقيلية
العلوم االنسانية91191.1المراعبةصالحماھرھدى16033270الصمود الثانوية المختلطةقلقيلية
العلوم االنسانية82882.8الغرابةحمادنعيماالء16033271سلمان الثانويه المختلطةقلقيلية
العلوم االنسانية69569.5ابو ھنيةادريستيسيرفداء16033274سلمان الثانويه المختلطةقلقيلية
العلوم االنسانية65965.9سلمانعليتحسينھدى16033276سلمان الثانويه المختلطةقلقيلية
العلوم االنسانية61061احمدايوبسالماعتدال16033278بنات عزون عتمه الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية81081الشيخفوزيصالحبثينه16033280بنات عزون عتمه الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية64864.8احمدصبحيزاھرتھاني16033281بنات عزون عتمه الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية95095يوسفجميلشاھردعاء16033282بنات عزون عتمه الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية64464.4الشيخسعيدمحموددالل16033283بنات عزون عتمه الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية81581.5طهعلينائلروان16033284بنات عزون عتمه الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية66366.3دار شيخحسنعليزھور16033285بنات عزون عتمه الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية90290.2يونساسماعيلمحمدزينب16033286بنات عزون عتمه الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية74774.7احمدمحمدماھرسجود16033287بنات عزون عتمه الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية60360.3يونسمحمودفاروقسالم16033288بنات عزون عتمه الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية59659.6الشيخعزاتمحمودفوزيه16033291بنات عزون عتمه الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية52052الشيخسليمانياسرمرام16033292بنات عزون عتمه الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية69569.5سالمهمحمدعاطفمنى16033293بنات عزون عتمه الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية78678.6عمرعبد الكريمامجدميساء16033294بنات عزون عتمه الثانويةقلقيلية



العلوم االنسانية58158.1شيخيوسفمحمدنعيمه16033295بنات عزون عتمه الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية70470.4احمدعبد العزيزفايزھنادي16033296بنات عزون عتمه الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية76776.7علييوسفعبد الدايمدانه16033299ذكور عزون عتمة - بيت امين الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية65565.5شيخمصطفىنبيهشروق16033301ذكور عزون عتمة - بيت امين الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية58458.4سليمانمحمودصدقيالھام16033302بنات سنيريا الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية82982.9عبد هللامحمديوسفحليمه16033303بنات سنيريا الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية55455.4عمراحمدعبد الناصردالل16033305بنات سنيريا الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية77277.2برياحمدغالبسالم16033306بنات سنيريا الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية52552.5سليمانمحمودنضالسالم16033307بنات سنيريا الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية88088الشيخداودحسامشروق16033308بنات سنيريا الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية64464.4الشيخجمعهابراھيمفاطمه16033309بنات سنيريا الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية53053اعمرابراھيمجماللينا16033310بنات سنيريا الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية71771.7شيخاحمداميرنھى16033313بنات سنيريا الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية65465.4شواھنةمحمداسماعيلاالء16033315بنات كفر ثلث الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية66566.5شواھنةاسماعيليوسفاالء16033316بنات كفر ثلث الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية92792.7عودهصدقينبيلاثير16033317بنات كفر ثلث الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية74774.7شواھنةحسنزاھراريج16033318بنات كفر ثلث الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية54854.8شواھنةمصطفىابراھيماسراء16033319بنات كفر ثلث الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية83783.7شمليمحمدعبد الرحيماسالم16033320بنات كفر ثلث الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية74274.2مراعبهعليعثماناماني16033321بنات كفر ثلث الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية53153.1االشقرعبد هللافھداميره16033322بنات كفر ثلث الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية79879.8عودهفريدرائدانصار16033323بنات كفر ثلث الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية92192.1حسنعثمانابراھيمايمان16033324بنات كفر ثلث الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية76176.1شواھنةيوسففوازايناس16033325بنات كفر ثلث الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية80180.1االشقريونسيوسفتحرير16033326بنات كفر ثلث الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية73973.9شواھنةاحمدوضاححنين16033327بنات كفر ثلث الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية96396.3علي حمدزھديكمالخنساء16033328بنات كفر ثلث الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية73773.7خالداحمدجبردعاء16033329بنات كفر ثلث الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية78578.5ابو الرزعثمانعصامديما16033330بنات كفر ثلث الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية89889.8عيسىنايفسعادهسجود16033332بنات كفر ثلث الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية83483.4خالدسعيدحسينسماح16033333بنات كفر ثلث الثانويةقلقيلية



العلوم االنسانية78078اشقرجميلجمالسھير16033335بنات كفر ثلث الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية50950.9مراعبهعلياحمدسوسن16033336بنات كفر ثلث الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية57057عودهمحمودعبد المجيدغدير16033337بنات كفر ثلث الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية78278.2شواھنةمصطفىعلينادره16033338بنات كفر ثلث الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية61961.9عودهعثمانمفيدنجود16033339بنات كفر ثلث الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية74274.2عودهذيابياسرنرمين16033340بنات كفر ثلث الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية71471.4نمرنمرفارسھند16033341بنات كفر ثلث الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية92792.7سليمرشادمحمداريج16033343فاطمة سرور الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية71671.6سليممحمودخالداسراء16033344فاطمة سرور الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية63563.5سليممحمودمحمداسماء16033345فاطمة سرور الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية82282.2سالمهعبد العزيزمحموداكرام16033346فاطمة سرور الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية78178.1العديليداوودسليمانامنيه16033351فاطمة سرور الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية92592.5شبيطهرشادمنذرانسام16033352فاطمة سرور الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية72072سالمهعبد العزيزيونسانسام16033353فاطمة سرور الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية78378.3سليميوسفجمالايات16033354فاطمة سرور الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية86686.6رضوانمحمودمحمدايات16033355فاطمة سرور الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية67767.7مساعيدخلفمحمدايالنه16033356فاطمة سرور الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية82182.1حسينعبد الحفيظعمرايمان16033358فاطمة سرور الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية80480.4عزازمهعودةحمادبراءه16033359فاطمة سرور الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية61361.3رضوانمحمداكرمتسنيم16033361فاطمة سرور الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية59859.8ابو ھنيهسعيداحمدتقى16033362فاطمة سرور الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية64864.8عدوانعبد اللطيفمروانجميله16033363فاطمة سرور الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية69369.3سليمعبد هللاماجدجنان16033364فاطمة سرور الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية54754.7سليمانعبد اللطيفنزيهجيھان16033365فاطمة سرور الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية53753.7شبيطهعبد العزيزفارسحنان16033366فاطمة سرور الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية87387.3خليفعثمانمرادحنان16033367فاطمة سرور الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية71871.8عيسىيونسنافزحنين16033369فاطمة سرور الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية69369.3سليمعمرجمالخديجه16033370فاطمة سرور الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية84584.5عابداحمدراشددعاء16033371فاطمة سرور الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية88088خليفرشيدجاللربا16033372فاطمة سرور الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية75075سويداناحمدصقررغد16033374فاطمة سرور الثانوية للبناتقلقيلية



العلوم االنسانية59759.7ابو راضيجابرابراھيمرنين16033375فاطمة سرور الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية76776.7سليمراشدمحمدرواء16033376فاطمة سرور الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية63163.1عدوانعبد الرحمنابراھيمروان16033377فاطمة سرور الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية69669.6منصورعبد الفتاحسميرروان16033378فاطمة سرور الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية59659.6رضوانصدقيمحمودروان16033379فاطمة سرور الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية90190.1سليمعمراحمدسجى16033381فاطمة سرور الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية69669.6سليممنصوربسيمسجى16033382فاطمة سرور الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية50950.9ابو ھنيةعبد العزيزعبد الفتاحسحر16033384فاطمة سرور الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية87487.4زماريكاملعالءسعديه16033385فاطمة سرور الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية88388.3سليمقاسماحمدسالم16033386فاطمة سرور الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية82582.5مجدمحمداحمدسالم16033387فاطمة سرور الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية83483.4تياھاابراھيماحمدسمر16033388فاطمة سرور الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية60260.2راضياسعدنزارسناء16033389فاطمة سرور الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية83083طبيبعبد هللاربحيسھاد16033391فاطمة سرور الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية58158.1ابو ھنيةحمد هللاعبد الكريمسھى16033392فاطمة سرور الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية76376.3بدوانامينمحمدسھى16033393فاطمة سرور الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية82382.3حسينمشعلمنيرشروق16033396فاطمة سرور الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية55655.6عنايهشحادةعبد الرحمنصابرين16033397فاطمة سرور الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية70070سليمعبد هللامحمودعائشة16033399فاطمة سرور الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية82982.9ابو ھنيةحامدكمالعبير16033401فاطمة سرور الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية88588.5شبيطهشاكربسامغاده16033402فاطمة سرور الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية63763.7عودهعمرمحمدغدير16033403فاطمة سرور الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية86686.6ابو ھنيةنظميجاسمفاطمه16033404فاطمة سرور الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية57557.5الجخادمهمحمدجبرفاطمه16033405فاطمة سرور الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية69969.9بدرانعثمانعبد الھاديفاطمه16033406فاطمة سرور الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية67467.4حنوناحمدسميرفرات16033407فاطمة سرور الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية88688.6راضيغازيوائلفوزيه16033408فاطمة سرور الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية90090سليممحمدحازمكفاح16033409فاطمة سرور الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية66366.3شلوعثمانسامرلما16033410فاطمة سرور الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية56156.1رضوان خليفاحمدخالدلمياء16033411فاطمة سرور الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية68168.1سليمطاللطايعلميس16033412فاطمة سرور الثانوية للبناتقلقيلية



العلوم االنسانية56856.8يحيىعبد الخالقمحمودلنا16033413فاطمة سرور الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية79879.8شبيطهمحمدراقيمھا16033416فاطمة سرور الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية54154.1خليفكايدمحمدمي16033417فاطمة سرور الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية87387.3رضواناحمدميسرهميس16033418فاطمة سرور الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية74774.7سليمانعثماننزيهنغم16033422فاطمة سرور الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية69769.7ابو خليلعمرانورنھايه16033423فاطمة سرور الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية66266.2اقرطاحمدمحمدھيا16033427فاطمة سرور الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية79079راضيغازيرائدوئام16033428فاطمة سرور الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية94594.5رضوانمحمودخلدونوعد16033429فاطمة سرور الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية63863.8ابو ھنيةصالحفيصلوعد16033430فاطمة سرور الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية54854.8سليممحمدحساموفاء16033431فاطمة سرور الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية90790.7رضوانحمدغالبوفاء16033432فاطمة سرور الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية65365.3سليمعمرحمد هللاوالء16033433فاطمة سرور الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية84184.1رضوانضرارمصعبوالء16033434فاطمة سرور الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية57257.2سويداناحمدناصروالء16033435فاطمة سرور الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية79979.9زياتامينوليدوالء16033436فاطمة سرور الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية80580.5رضوانمحمد سعيداسالمياسمين16033437فاطمة سرور الثانوية للبناتقلقيلية
العلوم االنسانية71071عسافمصطفىزيادانوار16033438كفر القف الثانوية المختلطهقلقيلية
العلوم االنسانية80480.4موسىمحمدعزامحنان16033439كفر القف الثانوية المختلطهقلقيلية
العلوم االنسانية89489.4خطيبعبد الرحمنمحمدرنين16033440كفر القف الثانوية المختلطهقلقيلية
العلوم االنسانية68168.1جبرعليساميرولى16033441كفر القف الثانوية المختلطهقلقيلية
العلوم االنسانية54654.6عوضعبد القادرحكمريناد16033442كفر القف الثانوية المختلطهقلقيلية
العلوم االنسانية84384.3جبرعبد القادرابراھيمسمر16033443كفر القف الثانوية المختلطهقلقيلية
العلوم االنسانية58258.2جبرعبد الرحيمفارسعزيه16033444كفر القف الثانوية المختلطهقلقيلية
العلوم االنسانية74474.4الخطيبعبد هللاقاسمنبيلة16033445كفر القف الثانوية المختلطهقلقيلية
العلوم االنسانية83583.5ناصرعليفھميھناء16033446كفر القف الثانوية المختلطهقلقيلية
العلوم االنسانية60860.8الخطيبعبد هللاناجحھنادي16033447كفر القف الثانوية المختلطهقلقيلية
العلوم االنسانية87287.2عسافمحمودمروانيافا16033448كفر القف الثانوية المختلطهقلقيلية
العلوم االنسانية67667.6قدوميعبد اللطيفعبد هللاسراء16033450بنات جيوس الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية73373.3خرشهعباسعمراسيل16033451بنات جيوس الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية76376.3خرشيمحمدعبد الفتاحامجاد16033452بنات جيوس الثانويةقلقيلية



العلوم االنسانية57557.5سليماحمدعبد الكريمرجاء16033454بنات جيوس الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية87087بيضهيوسفرزقشرين16033455بنات جيوس الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية58158.1سليمحسنجميلصابرين16033456بنات جيوس الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية93793.7نوفلنوفلعصامعزه16033457بنات جيوس الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية78678.6قدوميعبد الرحيمخالدفاطمه16033458بنات جيوس الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية55355.3خالداحمدعبد الحفيظمدلين16033460بنات جيوس الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية53953.9بعجهناجيعبد الكريممنى16033461بنات جيوس الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية59059شماسنهمحمدمصطفىنور16033462بنات جيوس الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية72472.4حمدانعبد الرحيمعبد المجيدھديل16033463بنات جيوس الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية80980.9داودمحمدنبيلاحالم16033465بنات كفر جمال الثانويهقلقيلية
العلوم االنسانية50950.9منصورعبد اللطيفخالداالء16033466بنات كفر جمال الثانويهقلقيلية
العلوم االنسانية89289.2صالحعبد الرحيمرأفتتسنيم16033468بنات كفر جمال الثانويهقلقيلية
العلوم االنسانية90790.7حمدانعبد الھاديياسرحنين16033469بنات كفر جمال الثانويهقلقيلية
العلوم االنسانية63463.4سليمانعبد اللطيفماھردعاء16033470بنات كفر جمال الثانويهقلقيلية
العلوم االنسانية87287.2عليزھديمحمددعاء16033471بنات كفر جمال الثانويهقلقيلية
العلوم االنسانية66766.7مصطفىخالدبھجترنين16033472بنات كفر جمال الثانويهقلقيلية
العلوم االنسانية86886.8مرشدعبد هللافتحيرواء16033473بنات كفر جمال الثانويهقلقيلية
العلوم االنسانية83083عبد الرحيمعبد السالمحازمسعده16033474بنات كفر جمال الثانويهقلقيلية
العلوم االنسانية80780.7عليعبد اللطيفعليسعده16033475بنات كفر جمال الثانويهقلقيلية
العلوم االنسانية78778.7حمدانمحمودمحمد عليسالم16033476بنات كفر جمال الثانويهقلقيلية
العلوم االنسانية58958.9الشيخبشارهغازيصابرين16033477بنات كفر جمال الثانويهقلقيلية
العلوم االنسانية61761.7عبد الرحيمعبد الغنيباسمليلى16033479بنات كفر جمال الثانويهقلقيلية
العلوم االنسانية54154.1مصطفىتوفيقعمادنوره16033481بنات كفر جمال الثانويهقلقيلية
العلوم االنسانية74874.8مصطفى داودرجااحمدنورا16033482بنات كفر جمال الثانويهقلقيلية
العلوم االنسانية57557.5مشدمحمدنشأتنيفين16033483بنات كفر جمال الثانويهقلقيلية
العلوم االنسانية52952.9عليمحمودمعزوزھيا16033485بنات كفر جمال الثانويهقلقيلية
العلوم االنسانية66666.6حمدانخضرعصريوالء16033486بنات كفر جمال الثانويهقلقيلية
العلوم االنسانية90990.9خلفحلميمحموداثير16033488ذكور كفر زيباد الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية72472.4الصيفيمحمدمفيداسراء16033491ذكور كفر زيباد الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية60360.3ابو ظاھرعبد الرحمنجھاداسيل16033492ذكور كفر زيباد الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية69769.7غنايمعبد الرحيمماھراسيل16033493ذكور كفر زيباد الثانويةقلقيلية



العلوم االنسانية67967.9الصيفيمحمدمفيداسيل16033494ذكور كفر زيباد الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية56356.3جمعهعبد الھاديمحموداناس16033495ذكور كفر زيباد الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية76376.3محمودعبد هللاذيبانسام16033496ذكور كفر زيباد الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية57757.7حمادكاملنائلايناس16033497ذكور كفر زيباد الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية69269.2جبارهمصطفىحسينبراءه16033498ذكور كفر زيباد الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية72172.1جبارهعبد الفتاحراضيربى16033500ذكور كفر زيباد الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية70570.5خالدفھميعبد الحفيظرزان16033501ذكور كفر زيباد الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية76776.7طاھرجميلمحمدروال16033502ذكور كفر زيباد الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية69269.2شتيويمحمدعبد الكريمزمرد16033503ذكور كفر زيباد الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية68868.8الخريشامحمدابراھيمساره16033504ذكور كفر زيباد الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية51551.5شافعيعبدعمرسھاد16033505ذكور كفر زيباد الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية59659.6جبارهجبارهمرشدسھى16033506ذكور كفر زيباد الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية52752.7بشناقاحمدھشامشذى16033507ذكور كفر زيباد الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية59759.7خلفسليمامينشرف16033508ذكور كفر زيباد الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية69169.1الشيخ حسينامينمحمودعدن16033510ذكور كفر زيباد الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية53153.1عامرراتبصالحمرام16033511ذكور كفر زيباد الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية74274.2خالدمحمدعبد النورمالك16033512ذكور كفر زيباد الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية65265.2عايدخضرراغبميسم16033513ذكور كفر زيباد الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية53653.6حمادكاملناظمنور16033514ذكور كفر زيباد الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية66666.6صيفيمحمدجميلھبه16033515ذكور كفر زيباد الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية54654.6صيفيعبد الرحمنعبد المجيدوعد16033516ذكور كفر زيباد الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية60760.7غنيمعبد الرحمنسالمهياسمين16033517ذكور كفر زيباد الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية59559.5ابو طبيخذيابعمرامال16033518بنات باقة الحطب الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية66266.2حسين عليعبد اللطيفنادرابتھال16033519بنات باقة الحطب الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية67367.3برغوثرشيدوصفياسراء16033521بنات باقة الحطب الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية54754.7ربعمحمودزياداسماء16033523بنات باقة الحطب الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية82982.9علياحمدغسانرنا16033525بنات باقة الحطب الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية80980.9تيتيعبد الفتاحامينسالم16033526بنات باقة الحطب الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية81281.2برغوثزكيباسمشروق16033527بنات باقة الحطب الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية89689.6عبد الھاديصادقخالدمنار16033528بنات باقة الحطب الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية60260.2حمدانفايقباسممي16033529بنات باقة الحطب الثانويةقلقيلية



العلوم االنسانية79879.8ربعمحمدمحموداسالم16033530بنات حجة الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية56056مصالحهحسينابراھيمايمان16033532بنات حجة الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية91491.4بطهعبد اللطيفحسامحنان16033533بنات حجة الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية74574.5طيونعبد اللطيفعمادديما16033534بنات حجة الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية74974.9بصالتصبحيزيادشروق16033536بنات حجة الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية76976.9دار تيمعبد الكريمنعيمكفاح16033537بنات حجة الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية73573.5دعاساحمدمحمدميرفت16033539بنات حجة الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية68468.4بصالتصبحيايادنرمين16033541بنات حجة الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية83083غانمعبد اللطيفزيادھديل16033542بنات حجة الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية56556.5دعاسعبد الحميدباسموفاء16033544بنات حجة الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية78778.7جمعهعبد الھاديمحموداالء16033546بنات كفر قدوم الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية92892.8شتيويمحمودمنذرايمان16033548بنات كفر قدوم الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية64864.8عليعبد المھديعبد االلهخولة16033551بنات كفر قدوم الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية60760.7جمعهصالحيوسفرقيه16033552بنات كفر قدوم الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية83283.2برھمعمراحمدرنين16033553بنات كفر قدوم الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية62762.7جمعهاحمدعبدرھام16033555بنات كفر قدوم الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية96096شتيويحسينوجديزنان16033557بنات كفر قدوم الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية65865.8شتيويصبحيشاكرساني16033558بنات كفر قدوم الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية77577.5جمعهاحمدعطا هللاسجا16033559بنات كفر قدوم الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية87987.9شتيوييوسفصالحشذى16033561بنات كفر قدوم الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية91391.3عامرمحمودشاھرشروق16033562بنات كفر قدوم الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية66466.4جمعهعبد الرؤوفعاكفشروق16033563بنات كفر قدوم الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية61261.2عامرمحمودعبد الرزاقشيماء16033564بنات كفر قدوم الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية66266.2عبيدعبد اللطيفسليمانلياله16033566بنات كفر قدوم الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية65165.1برھمفايزغازيمھا16033569بنات كفر قدوم الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية64864.8دعاسمحمدياسرميس16033571بنات كفر قدوم الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية91391.3شتيوياحمدبشيرنداء16033572بنات كفر قدوم الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية65065عليسعيدعارفھبه16033573بنات كفر قدوم الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية87087جمعهعبد الحليمعدنانھبه16033574بنات كفر قدوم الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية60460.4عبيدعبد اللطيفمحمدھديل16033575بنات كفر قدوم الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية55355.3شتيويسالمانيسوعد16033576بنات كفر قدوم الثانويةقلقيلية



العلوم االنسانية90590.5جمعهنايفخليلوالء16033577بنات كفر قدوم الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية83683.6جمعهعبد الھاديمحمودوالء16033578بنات كفر قدوم الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية78378.3عيدمحمداحسانانال16033580بنات جينصافوط الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية61861.8ايوبعبد الحميدنظامديما16033584بنات جينصافوط الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية59259.2تيمجھادمصطفىرنا16033585بنات جينصافوط الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية82282.2ابو شعرعبد الكريممحمدروان16033587بنات جينصافوط الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية81081ايوبراشدمحمد نجيبريم16033588بنات جينصافوط الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية74974.9عيدمحمدحسام الدينسميره16033589بنات جينصافوط الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية84684.6بشيرعبد الكريممحمدشذى16033590بنات جينصافوط الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية56556.5حاج علييوسفمحمودفتحية16033591بنات جينصافوط الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية61361.3عيدصالحعبد الكريمليلى16033595بنات جينصافوط الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية69169.1دار صبرةعطايعقوبنيفين16033597بنات جينصافوط الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية59959.9بشيرعبد الرحيمباللھيا16033599بنات جينصافوط الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية50650.6محيسنمحمدمحمودوجدان16033600بنات جينصافوط الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية84684.6صوانعبد الرحمنفھمياالء16033602بنات اماتين الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية72672.6صوانمحمدجمالامال16033604بنات اماتين الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية64264.2بريمحمدربحياسراء16033605بنات اماتين الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية61261.2غانممحمدعبد القادرايمان16033606بنات اماتين الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية57057بريمحمودباسمبيان16033607بنات اماتين الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية58058غانممحمدعبد الرحيمروان16033609بنات اماتين الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية92692.6ميتانيمحمودعبد السالمفتحيه16033612بنات اماتين الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية86286.2صوانعبد الجواداحمدمنى16033613بنات اماتين الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية83683.6صوانعبد هللامروانھبه16033614بنات اماتين الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية73473.4الميتانيمحمدعبد الرحمنھداية16033615بنات اماتين الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية91691.6صوانابراھيممحمدھويده16033616بنات اماتين الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية57657.6سدهيوسفعبد هللابتھاج16033617بنات جيت الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية76576.5ساخنيوسفحامدابتھال16033618بنات جيت الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية71971.9سدهعبد الرحيممحمدانغام16033619بنات جيت الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية55355.3يامينمحمودصالح الدينحنان16033620بنات جيت الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية67167.1يامينعبد هللارشيدحنين16033621بنات جيت الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية64464.4عرمانمحمودنبيهرھام16033622بنات جيت الثانويةقلقيلية



العلوم االنسانية64064سدهمصطفىصالحسجى16033623بنات جيت الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية83483.4يامينحسنعادلسالم16033624بنات جيت الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية53253.2ساخنمحمودحمدانسماح16033625بنات جيت الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية60560.5السدهمحمدشاھرسميحه16033626بنات جيت الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية66566.5السدهاحمدعزميسناء16033627بنات جيت الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية72172.1يامينخميسخالدسھير16033628بنات جيت الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية57957.9يامينعبد القادرمشھورسيرين16033629بنات جيت الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية58558.5يامينعبد الرحمنمحمد خيرشھد16033630بنات جيت الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية78378.3سدهعطيهھشامعريب16033632بنات جيت الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية64764.7يامينمحمودعز الدينغاده16033633بنات جيت الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية69069سدهعبد الرحيمواصففاتن16033634بنات جيت الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية51551.5يامينعبد الرحمنمحمد خيرفاطمه16033635بنات جيت الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية80780.7عرمانباسمخليلفاطمه16033636بنات جيت الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية54454.4السدهمحمد عليشاكرلوريان16033637بنات جيت الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية63363.3يامينمحمدماھرليندا16033638بنات جيت الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية64764.7حجازياحمدمحمدمجدولين16033639بنات جيت الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية59759.7السدهمحمدخليلمھا16033640بنات جيت الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية73073سدهعبد الرحيمجمالنجالء16033641بنات جيت الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية81681.6سدهسعيدراجحھبه16033642بنات جيت الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية67267.2يامينمحمدخليلياسمين16033643بنات جيت الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية55855.8شريم خدرجيوسفمازناالء16033644اناث الشرعية الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية82582.5عازمابراھيممحمداسراء16033645اناث الشرعية الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية69469.4صبريصالحمعينساجدة16033646اناث الشرعية الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية74274.2ابو عيدمحمدناصرمنال16033647اناث الشرعية الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية81481.4ابو لبدهاحمدابراھيموالء16033648اناث الشرعية الثانويةقلقيلية
العلوم االنسانية52152.1ابو شھابسليماننبيلھناء16033650المستقبل الخاصةقلقيلية
العلوم االنسانية66066ابو حامدصبريموفقثوره16033651الشرق الخاصةقلقيلية
العلوم االنسانية53353.3ابو سمرهاحمدعدليھناء16033654الشرق الخاصةقلقيلية
العلوم االنسانية54954.9ابو الھوىبكرمحمداحمد20055004دراسة خاصةالقدس
العلوم االنسانية52452.4عبد ربهأحمدمنيرأحمد20055015دراسة خاصةالقدس
العلوم االنسانية62762.7دبشخليلرمضانحسام الدين20055019دراسة خاصةالقدس



العلوم االنسانية56756.7بركاتعبد العزيزمحمدضياء الدين20055032دراسة خاصةالقدس
العلوم االنسانية53353.3صندوقةعمرانجمال الدينعبد الرحمن20055038دراسة خاصةالقدس
العلوم االنسانية55755.7غرابليعبد هللابراھيمفادي20055045دراسة خاصةالقدس
العلوم االنسانية54454.4السيوريكاظممحمدكاظم20055047دراسة خاصةالقدس
العلوم االنسانية57057قنبرسالمهمحمد عليمأمون20055049دراسة خاصةالقدس
العلوم االنسانية59759.7عمورياسماعيليونسمحمد20055050دراسة خاصةالقدس
العلوم االنسانية52652.6رجبيھاشمرضوانمحمد20055051دراسة خاصةالقدس
العلوم االنسانية56156.1سرورداودعمادمحمد20055052دراسة خاصةالقدس
العلوم االنسانية57157.1سلمانمحمديونسمحمد20055056دراسة خاصةالقدس
العلوم االنسانية59859.8حربمحمدزيادمحمد20055065دراسة خاصةالقدس
العلوم االنسانية68868.8عباسيمحمودمحمـدمحمود20055068دراسة خاصةالقدس
العلوم االنسانية51351.3مرارعبد الجليلفضلياسر20055077دراسة خاصةالقدس
العلوم االنسانية54454.4أبو دينمحمدأحمدياسر20055078دراسة خاصةالقدس
العلوم االنسانية67267.2سمرينيوسفمحمديوسف20055081دراسة خاصةالقدس
العلوم االنسانية51151.1عرمانمحمودھانياحمد20055082دراسة خاصةالقدس
العلوم االنسانية50650.6مصطفىحسنعمرانايمن20055085دراسة خاصةالقدس
العلوم االنسانية55655.6بكريحميديبھجتأمجد20055089دراسة خاصةالقدس
العلوم االنسانية50650.6ابوطيرسلمانعيسىرامي20055095دراسة خاصةالقدس
العلوم االنسانية52652.6رشقمضحيعبد الجوادسامر20055097دراسة خاصةالقدس
العلوم االنسانية50050حجازيمحمد زھيرزيدطارق20055099دراسة خاصةالقدس
العلوم االنسانية50050رويديعبدهللاغالبعبدهللا20055101دراسة خاصةالقدس
العلوم االنسانية52052جبرانعبدالحفيظناصرغسان20055105دراسة خاصةالقدس
العلوم االنسانية51051أبوسنينةعزتفھميلؤي20055110دراسة خاصةالقدس
العلوم االنسانية53453.4حجازيمحمودعيسىمحمد20055113دراسة خاصةالقدس
العلوم االنسانية54354.3شقيراتمحمدخضرمحمد20055115دراسة خاصةالقدس
العلوم االنسانية59359.3شاللدةحسنينصريمحمد20055118دراسة خاصةالقدس
العلوم االنسانية52752.7عيسىحسام الدينوفامحمد20055121دراسة خاصةالقدس
العلوم االنسانية52152.1ابوطيرعطااحمدمحمود20055122دراسة خاصةالقدس
العلوم االنسانية52752.7أبواسنينةحافظعادلمعاذ20055124دراسة خاصةالقدس
العلوم االنسانية59959.9حسنعزاتماھرمؤيد20055128دراسة خاصةالقدس
العلوم االنسانية55055األطرشداوودمحمديوسف20055133دراسة خاصةالقدس



العلوم االنسانية52952.9رجبيعبد المجيدفتحياالء20055211دراسة خاصةالقدس
العلوم االنسانية54854.8عطونعاھدبسامايات20055222دراسة خاصةالقدس
العلوم االنسانية65565.5خليل كليبعوادخليلتھاني20055230دراسة خاصةالقدس
العلوم االنسانية52052ابو رجبعبد المجيدرباححنين20055236دراسة خاصةالقدس
العلوم االنسانية63863.8شاھينمحمودخميسداليه20055248دراسة خاصةالقدس
العلوم االنسانية53053شويكييعقوبخالدديانه20055252دراسة خاصةالقدس
العلوم االنسانية54454.4علقممحمدنبيلرغدة20055260دراسة خاصةالقدس
العلوم االنسانية63063دولةعبد هللانورسلمى20055272دراسة خاصةالقدس
العلوم االنسانية59659.6عكرماويمحمودفخريمنال20055311دراسة خاصةالقدس
العلوم االنسانية50350.3غيثطلبمحمد جھادمنال20055312دراسة خاصةالقدس
العلوم االنسانية62862.8حموريصالحايمنھيا20055327دراسة خاصةالقدس
العلوم االنسانية58358.3عميرهموسىطهاخالص20055336دراسة خاصةالقدس
العلوم االنسانية51851.8رجوبيونسمحمداسراء20055337دراسة خاصةالقدس
العلوم االنسانية52252.2ابوخاطرمحمدفخرياسراء20055338دراسة خاصةالقدس
العلوم االنسانية53453.4ادكيدكابراھيممحمد غازياسماء20055340دراسة خاصةالقدس
العلوم االنسانية57857.8اعبيديوسفعزميامل20055344دراسة خاصةالقدس
العلوم االنسانية56656.6اللوأمينأيمنانشراح20055347دراسة خاصةالقدس
العلوم االنسانية51451.4قمبرمحمدمحمدايمان20055352دراسة خاصةالقدس
العلوم االنسانية53953.9عليانمحمديحيىايه20055353دراسة خاصةالقدس
العلوم االنسانية52552.5عبدالنبيتيسيرطارقآيات20055355دراسة خاصةالقدس
العلوم االنسانية53353.3نتشةمحمدباسمبراءه20055358دراسة خاصةالقدس
العلوم االنسانية57357.3الشواعليعاصمجيھان20055361دراسة خاصةالقدس
العلوم االنسانية51451.4دبشعطيةناصرحنين20055365دراسة خاصةالقدس
العلوم االنسانية53253.2ربيعسعداكرمحياة20055366دراسة خاصةالقدس
العلوم االنسانية56956.9وھبهيحيىزياددعاء20055368دراسة خاصةالقدس
العلوم االنسانية51351.3عبدالرحمنرشادرمزيراما20055372دراسة خاصةالقدس
العلوم االنسانية58558.5خالصمحمودموسىرحاب20055373دراسة خاصةالقدس
العلوم االنسانية61961.9سدريوسفمصطفىسماح20055386دراسة خاصةالقدس
العلوم االنسانية66866.8عرفةمكيوجيهسندس20055388دراسة خاصةالقدس
العلوم االنسانية50050جعبريحمودةفتحيشھد20055391دراسة خاصةالقدس
العلوم االنسانية54354.3محمد عليعلياحمدشيرين20055392دراسة خاصةالقدس



العلوم االنسانية52152.1شاھينعبدالحيعبدالفتاحصفاء20055394دراسة خاصةالقدس
العلوم االنسانية53653.6صبلبنديابياسرصفاء20055395دراسة خاصةالقدس
العلوم االنسانية52352.3صالحعليمحمدصفاء20055396دراسة خاصةالقدس
العلوم االنسانية54754.7ابوالتينحسينمحمدعبير20055397دراسة خاصةالقدس
العلوم االنسانية57457.4حمدحسنكمالفاطمة20055398دراسة خاصةالقدس
العلوم االنسانية54154.1رموزنظميمحمد عبدالسالملبنى20055400دراسة خاصةالقدس
العلوم االنسانية66266.2ابواصبعخضرنضاللبنى20055401دراسة خاصةالقدس
العلوم االنسانية57657.6أبوھدوانيونسمحمدلمياء20055402دراسة خاصةالقدس
العلوم االنسانية53453.4ابو المفلفلعبد الجوادمحمدلمياء20055403دراسة خاصةالقدس
العلوم االنسانية55955.9ساليمةرشادعبدالمجيدلنا20055404دراسة خاصةالقدس
العلوم االنسانية64764.7عبدربهمحمدعمرمرام20055407دراسة خاصةالقدس
العلوم االنسانية52752.7عيدشحادةموفقمريم20055410دراسة خاصةالقدس
العلوم االنسانية55855.8عويويفوزيمروانمي20055412دراسة خاصةالقدس
العلوم االنسانية50850.8جوالنيرمضانسميرنادين20055419دراسة خاصةالقدس
العلوم االنسانية57857.8أبوعمرإبراھيمعبدالحفيظنرمين20055420دراسة خاصةالقدس
العلوم االنسانية54554.5أفغانيعثمانكاظمنورھان20055424دراسة خاصةالقدس
العلوم االنسانية55755.7حمدانأحمدإبراھيمھبة20055426دراسة خاصةالقدس
العلوم االنسانية51651.6ابو غيثيعقوبوليدھدى20055428دراسة خاصةالقدس
العلوم االنسانية56556.5تايهناجيفرجھدى20055429دراسة خاصةالقدس
العلوم االنسانية58158.1السيفيأحمدحسينھيا20055431دراسة خاصةالقدس
العلوم االنسانية52752.7ابو شمسيةطلبمحمد سعيدھيا20055432دراسة خاصةالقدس
العلوم االنسانية60760.7رصاصفخريمنيرھيالنه20055434دراسة خاصةالقدس
العلوم االنسانية64064حامدحمدانزھيروفاء20055437دراسة خاصةالقدس
العلوم االنسانية50550.5جلبمحمد عايشغسانياسمين20055438دراسة خاصةالقدس
العلوم االنسانية50450.4جواريشمحمدعيسىياسمين20055439دراسة خاصةالقدس
العلوم االنسانية50350.3مھلوسعيسىزھيرھديل20055441دراسة خاصةالقدس
العلوم االنسانية52752.7تميميشرفعمادليلى20055445دراسة خاصةالقدس
العلوم االنسانية53053عوض هللامحمودمحمدابراھيم22055502دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية51657.3لولصجمعهموسىالياس22055516دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية51757.4منصورتوفيقسميرجاك22055527دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية49855.3نسطاسميخائيلنصريرمزي22055538دراسة خاصةبيت لحم



العلوم االنسانية59859.8العزهمحمدجمالسامح22055540دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية73473.4رشايدهمحمدعوادعامر22055546دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية66366.3مزھرعبد هللاسامهعبد هللا22055548دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية62462.4حسنمحمداحمدمحمد22055562دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية51751.7الحمامرهمحمدماجدمحمد22055571دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية57757.7تمرازمصطفىمحمدمصطفى22055577دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية50450.4حميدهموسىفايزموسى22055583دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية57864.2غطاسجابيجورجيشوع22055590دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية55661.8حنضلابراھيمتوفيقيوسف22055591دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية50950.9مجاھديوسفعبد الوھابابراھيم22055593دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية60560.5صبيحمحمدرزقاحمد22055597دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية55055فنونمحمدسعيداحمد22055598دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية54354.3بطاحأحمدمحمداحمد22055602دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية53053ابراھيمداودمحمداحمد22055603دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية50850.8العطاونةاسماعيلمحموداحمد22055604دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية53053جبريلموسىمحمداسامه22055606دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية51151.1مرزوقمحمودياسينالمأمون22055609دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية50450.4عمريندرويشفايقامير22055611دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية51151.1عايشعبد الجليلمحمدامين22055612دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية49454.9غنيماتعبد هللاخضراندري22055613دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية59959.9جبرخليلابراھيمانس22055614دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية52758.6الشومليجورجبسامانطون22055615دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية54254.2الحسنيخليلمحمدايمن22055618دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية58658.6ابو سرحانحسينعبد العزيزايھاب22055620دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية54154.1الحجاحجهعليراضيبكر22055624دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية53553.5ابو يابسداودعدنانبالل22055625دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية49655.1انسطاسسعيدنبيلبيتر22055626دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية54560.6زبورهعيسىانطونجاك22055628دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية55061.1قعبرجورجخضرجورج22055630دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية65465.4العصاأحمدحسنحسام الدين22055634دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية62462.4جعفرمحمدعبد الرزاقحمزة22055637دراسة خاصةبيت لحم



العلوم االنسانية57857.8ديريهعايداحمدحمزه22055638دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية53353.3عبياتموسىحسنحمزه22055639دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية56356.3حسين عيدمحمدعليحمزه22055640دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية54154.1الزواھرةموسىكمالخالد22055642دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية52852.8عليعيسىمحمدخالد22055643دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية52157.9نيسانافرامالياسدانيال22055647دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية59659.6الزغاريصالحمحمدراشد22055648دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية58958.9الديريهجبرمحمدراضي22055650دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية53153.1حمدحمدزيادرأفت22055653دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية52752.7النجاجرهاسماعيلحسنرسالن22055654دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية50650.6ام رزقساميوليدسامر22055657دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية51651.6ربايعةسميحمحمدسميح22055660دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية52358.1الحصينشكرينيقوالشكري22055664دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية54554.5زغيرمحمدزيادضرار22055668دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية59959.9ثوابتهعبدالفتاحمنيرطارق22055670دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية51151.1رياطهعطاهللاطه22055671دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية53353.3(خليل ابراھيم)عبد القادرعادلعاھد22055672دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية57957.9البدنعبدسليمعايد22055673دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية51851.8عيسىحسنعمرعبد هللا22055677دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية59559.5الذويبمحمودمحمدعبيده22055679دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية51851.8تعامرةمصطفىعليعالء22055686دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية67467.4ربايعهاحمدمحمدعالء22055687دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية56556.5طقاطقهحسنمحمدعلي22055691دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية52252.2عطيلهمحمدنضالعمر22055693دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية58458.4التعمريعمرجمالفادي22055695دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية54554.5سالمعليسعيدفؤاد22055697دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية55455.4شكارنهإبراھيمعبد الحليمقاسم22055698دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية63463.4ابو عراممحمدعيسىقصي22055699دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية56556.5موسىحسنحسينكامل22055700دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية56056صالحاتموسىعمركرم22055701دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية52252.2جبريلمحمودمحمدماھر22055704دراسة خاصةبيت لحم



العلوم االنسانية55955.9شكارنهبدراحمدمحمد22055707دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية51551.5العصاسعادهاحمدمحمد22055708دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية51851.8ردايدهابراھيمجمالمحمد22055709دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية51151.1كرامجمعةجمالمحمد22055710دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية50950.9حسينعيسىجميلمحمد22055712دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية52652.6عسافعبد الحميدزيادمحمد22055718دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية54154.1االطرشحسنعادلمحمد22055721دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية61561.5عليانمحمدعادلمحمد22055723دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية50650.6جاد هللابراھيمعليمحمد22055726دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية53653.6عليانعبدعيسىمحمد22055731دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية54954.9خليلمصطفىمحمودمحمد22055732دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية50950.9ابو فضةمحمدموسىمحمد22055733دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية65765.7عيساويعليانامينمحمود22055736دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية50550.5فنونمحمودرائدمحمود22055739دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية55555.5البدنعبدسالممحمود22055740دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية51951.9استيتيهمحمدابراھيممراد22055743دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية64364.3عليانداوديحيىمراد22055747دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية56356.3سعدمحمدمحمودمصطفى22055748دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية51351.3طقاطقهمحمودمحمدمطيع22055749دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية51751.7المشايخمحمودتيسيرمعاذ22055751دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية51351.3عزيةمحموداسحقمعتصم22055752دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية52552.5سباتينمحمدفايزمنصور22055753دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية54054المعيويعطا هللاخالدمؤيد22055755دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية51357خيرخيرعيسىميالد22055756دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية58458.4القيسياسماعيلشبلينديم22055757دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية53853.8احمداحمدمصطفىنمر22055758دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية52352.3كنعانمحمدابراھيمعدي22055765دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية56956.9سالمةعايشناصرلؤي22055766دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية62469.3مرهحبيبفؤادابتسام22055826دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية51957.7بنورهالياسجورجاكرام22055829دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية84484.4حميدطهعدناناماني22055833دراسة خاصةبيت لحم



العلوم االنسانية62462.4ثوابتهجمالحمزهبثينه22055837دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية54154.1جلھممحمدحسنتمارا22055839دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية52658.4بھنانيوسفجابيجوان22055841دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية61468.2زابورهعيسىجليلجولين22055843دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية56256.2فقيسسعادهمصطفىختام22055845دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية60360.3ابو سرحانحسينرجاخلود22055846دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية55255.2ابو ظھيرعبد هللابراھيمرحاب22055852دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية71871.8ابراھيممحمدعدنانرشا22055853دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية78286.9اندونيهحناابراھيمرنا22055854دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية61161.1مسالمهمحمدياسرريم22055856دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية58658.6صبيحمحمدمصطفىسميه22055864دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية63063حجاجمحمودابراھيمسوزان22055866دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية53853.8الزغاريعبد القادرمحمودسوسن22055869دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية64364.3ديريهعايدزيادعال22055873دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية62469.3بنورهصليبازيادفيفيان22055875دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية51256.9باسوسحنايعقوبميرنا22055886دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية58958.9حمادعبد هللانمرنھاد22055891دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية52152.1سليماناحمدمحمداخالص22055904دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية52952.9ابو سرحانمحمدجميلاسراء22055905دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية50150.1حجاحجهمحمدابراھيماسماء22055906دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية50750.7جواريشعبداحمداسماء22055907دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية57757.7عالء الدينيوسفجمالاكرام22055908دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية53753.7تعامرهموسىعليانفال22055916دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية54154.1جبرانابراھيمعمادايمان22055918دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية53453.4ديريهصقرمحمدايمان22055919دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية59759.7عودهأحمدعوضاية22055922دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية58058عيسىحسينمحمدجنان22055927دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية52252.2شوكةحربعمرحنان22055930دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية50950.9الطقاطقهحسنمحمدخلود22055934دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية56863.1بنورهالياسنسيمدنيا22055937دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية56256.2ابراھيمعبد الكريممحمد وليدرنا22055939دراسة خاصةبيت لحم



العلوم االنسانية55955.9حجازيحامدخضرزينب22055945دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية53353.3الطقاطقةحسنمحمدزينب22055946دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية55555.5حمادمحمدخليلسحر22055949دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية50850.8زواھرهمرزوقجمالسماح22055950دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية52752.7العتيقيوسفعليسميره22055953دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية51151.1العيسهمحمدنبيهسنابل22055954دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية59859.8صوصهسعدعبد الھاديصفاء22055961دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية54654.6عبياتمحمدعليعال22055963دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية55155.1الوحشحسنعيسىفاطمه22055966دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية55755.7ابو خليلابراھيمزعلفداء22055970دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية52852.8عبياتسالمموسىفداء22055973دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية49454.9االعمىسليمانخليلمرام22055977دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية51051عساكرهمحمودطالبمرام22055978دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية52352.3ابو محميدمحمدموسىمرام22055980دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية61961.9دار عيسىمحمدعوضمريم22055982دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية52652.6ابو عاھورحسنصالحمنى22055986دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية60560.5غنيميوسفعليمنى22055987دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية52652.6خالويكاملمحمدناريمان22055993دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية57757.7ابو سرحانمحمدفھدنجاح22055995دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية55155.1الشويكيعرابيجودتنجوان22055996دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية51451.4الحاجمحمدعبد هللانور22056002دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية51651.6العطياتموسىمحمدنوران22056003دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية52252.2ابو مفرحاحمدمحمدھدايه22056006دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية51251.2بطاحمحمدابراھيمھند22056007دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية53753.7العفيفيجابرمصطفىوفاء22056012دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية56156.1شكارنهياسرموسىوفاء22056013دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية51251.2رصرصسعيداحمدوالء22056015دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية57263.6شاعرخليلموريسمارسيل22056020دراسة خاصةبيت لحم
العلوم االنسانية64464.4غيثعبد الرحيمحمزهاسالم26056108دراسة خاصةالخليل
العلوم االنسانية57657.6معبدحسناحمدالقسام26056111دراسة خاصةالخليل
العلوم االنسانية52952.9طويلعليحامدبالل26056117دراسة خاصةالخليل



العلوم االنسانية59259.2نتشهعاشورطاھرجھاد26056120دراسة خاصةالخليل
العلوم االنسانية58758.7شريفمحمد راتبفتحيطارق26056140دراسة خاصةالخليل
العلوم االنسانية50050أبوسنينهھاشمضرارعالء26056144دراسة خاصةالخليل
العلوم االنسانية60660.6جوالنينعمانفتحيعالء26056145دراسة خاصةالخليل
العلوم االنسانية77377.3عصفورمحموديحيىعالء26056146دراسة خاصةالخليل
العلوم االنسانية56156.1التميمينصرينجيبعلي26056147دراسة خاصةالخليل
العلوم االنسانية65265.2حموريحجازيمجديعمر26056149دراسة خاصةالخليل
العلوم االنسانية66166.1قواسمهعبد الرحيموليدمازن26056157دراسة خاصةالخليل
العلوم االنسانية59759.7رجبيحامدمحمد سعودمحمود26056169دراسة خاصةالخليل
العلوم االنسانية69469.4بحرمحمودخالدوليد26056189دراسة خاصةالخليل
العلوم االنسانية57557.5عطاونهأحمدغازياحمد26056192دراسة خاصةالخليل
العلوم االنسانية55555.5شحرورصالحمحموداحمد26056195دراسة خاصةالخليل
العلوم االنسانية59759.7ادكيدكخميسمحمدامير26056202دراسة خاصةالخليل
العلوم االنسانية59759.7جابرحجازيرائدانس26056203دراسة خاصةالخليل
العلوم االنسانية65265.2جملاسحقحربيبدران26056207دراسة خاصةالخليل
العلوم االنسانية67067دار مجاھدعاشورحمادهحاتم26056220دراسة خاصةالخليل
العلوم االنسانية56456.4برقانبركاتفرحاتحازم26056221دراسة خاصةالخليل
العلوم االنسانية55855.8شيوخيحجازيوائلحجازي26056222دراسة خاصةالخليل
العلوم االنسانية57857.8المحتسبحافظعمرخليل26056230دراسة خاصةالخليل
العلوم االنسانية63463.4زلومعبد الغفاريونسزيد26056232دراسة خاصةالخليل
العلوم االنسانية50050ابو عيشهمحمدعبد الفتاحسامر26056234دراسة خاصةالخليل
العلوم االنسانية50750.7شاورمحمدصالحسعد26056236دراسة خاصةالخليل
العلوم االنسانية57957.9شوامرهمصطفىيحيىشادي26056240دراسة خاصةالخليل
العلوم االنسانية63263.2الرفاعيمنيرشرحبيلصھيب26056242دراسة خاصةالخليل
العلوم االنسانية53753.7عويويمحمد عزميمحمد جوادعادل26056244دراسة خاصةالخليل
العلوم االنسانية57757.7وزوزعبد الغفارجبرينعبد الغفار26056248دراسة خاصةالخليل
العلوم االنسانية69969.9ابو شخيدمعمرانعبد الرحمنعبد هللا26056251دراسة خاصةالخليل
العلوم االنسانية68368.3عصافرهعبد الھاديمحمدعبد هللا26056252دراسة خاصةالخليل
العلوم االنسانية55955.9ابو ماضياحمدمصطفىعبد الھادي26056255دراسة خاصةالخليل
العلوم االنسانية50050اشھبعزميطاھرعالء26056261دراسة خاصةالخليل
العلوم االنسانية61561.5فطافطهعبدالفتاحاحمدعمر26056265دراسة خاصةالخليل



العلوم االنسانية53853.8زريقاتمحمدابراھيممحمد26056278دراسة خاصةالخليل
العلوم االنسانية54154.1أبو شكرخالدشريفمحمد26056285دراسة خاصةالخليل
العلوم االنسانية51751.7جعبريعبد الحميدنزالمحمد26056292دراسة خاصةالخليل
العلوم االنسانية55255.2خمايسهمحمديوسفمحمد26056294دراسة خاصةالخليل
العلوم االنسانية50250.2سدررشادمحمد رأفتمحمود26056295دراسة خاصةالخليل
العلوم االنسانية50150.1ھيمونيمحمداكرممحمود26056296دراسة خاصةالخليل
العلوم االنسانية53053شوامرهعليشحادهمدحت26056298دراسة خاصةالخليل
العلوم االنسانية66066جعبريمصطفىعمرانمصطفى26056300دراسة خاصةالخليل
العلوم االنسانية54754.7البكريشوكتحاتممعتصم26056304دراسة خاصةالخليل
العلوم االنسانية50250.2العطاونهاحمدمحمدمنتصر26056307دراسة خاصةالخليل
العلوم االنسانية51651.6خطيبابراھيمعبدھاني26056314دراسة خاصةالخليل
العلوم االنسانية52252.2سنقرطياسريونسياسر26056315دراسة خاصةالخليل
العلوم االنسانية50050ابو رميلهياسينتيسيرياسين26056316دراسة خاصةالخليل
العلوم االنسانية87887.8ادعيسعزاتتحسيناسراء26056402دراسة خاصةالخليل
العلوم االنسانية56456.4محفوظصالحيوسفبيان26056410دراسة خاصةالخليل
العلوم االنسانية78578.5سدرعبد الحيخضرحنان26056415دراسة خاصةالخليل
العلوم االنسانية53453.4مرارعبد القادرسليماندعاء26056417دراسة خاصةالخليل
العلوم االنسانية57757.7اسعيدحمادهزايددنيا26056421دراسة خاصةالخليل
العلوم االنسانية56956.9داودمحمديحيىسميه26056430دراسة خاصةالخليل
العلوم االنسانية59259.2ابوسنينهمحمودرضوانصابرين26056433دراسة خاصةالخليل
العلوم االنسانية53553.5محتسبعبد الحكيمعاھدمرام26056439دراسة خاصةالخليل
العلوم االنسانية59359.3رجبيمحمدصالحمنار26056442دراسة خاصةالخليل
العلوم االنسانية62762.7النتشهعاشوراحمدمنال26056443دراسة خاصةالخليل
العلوم االنسانية61961.9ابوحمديهمحموداحمدمنى26056445دراسة خاصةالخليل
العلوم االنسانية72772.7ابوقويدرعبد الجبارطاللميرفت26056446دراسة خاصةالخليل
العلوم االنسانية64564.5شماسفارسعزمينداء26056447دراسة خاصةالخليل
العلوم االنسانية55655.6عموريعبد الحفيظعزامھنادي26056453دراسة خاصةالخليل
العلوم االنسانية83483.4اسعيدحامدمحمد فوزيوفاء26056457دراسة خاصةالخليل
العلوم االنسانية52652.6برقانعبد هللاطاللاحالم26056461دراسة خاصةالخليل
العلوم االنسانية65765.7طنينهناجيعدلياخالص26056463دراسة خاصةالخليل
العلوم االنسانية51851.8الزغيرراتبمحمداسراء26056466دراسة خاصةالخليل



العلوم االنسانية55255.2العملةحلمينھاداسراء26056467دراسة خاصةالخليل
العلوم االنسانية65765.7دابوقيراتبمحمداسالم26056468دراسة خاصةالخليل
العلوم االنسانية59059مرارأحمدابراھيماالء26056473دراسة خاصةالخليل
العلوم االنسانية55355.3غريبفايزأمجداالء26056474دراسة خاصةالخليل
العلوم االنسانية50350.3شويكيعبد الرحيمعزاماالء26056477دراسة خاصةالخليل
العلوم االنسانية61861.8المحتسبسعيدمعاويهاالء26056478دراسة خاصةالخليل
العلوم االنسانية52952.9أبوحلتممحمديوسفاماني26056481دراسة خاصةالخليل
العلوم االنسانية60160.1طھبوبمنيعايادايه26056483دراسة خاصةالخليل
العلوم االنسانية51551.5طردهمحمودمحمدجھاد26056488دراسة خاصةالخليل
العلوم االنسانية56956.9شويكيمحمودجميلحنين26056490دراسة خاصةالخليل
العلوم االنسانية56956.9النتشهصالححلميخلود26056492دراسة خاصةالخليل
العلوم االنسانية50750.7قواسميمحمداسحقدعاء26056494دراسة خاصةالخليل
العلوم االنسانية50150.1سعافينخالدرشيدديانا26056498دراسة خاصةالخليل
العلوم االنسانية52452.4زروفؤادخميسديما26056499دراسة خاصةالخليل
العلوم االنسانية50350.3الجعبريطالبجميلدينا26056500دراسة خاصةالخليل
العلوم االنسانية51051جعبريعبد الفتاحجبرروان26056503دراسة خاصةالخليل
العلوم االنسانية63363.3ناصر الدينمحمد جميل جمالروزان26056504دراسة خاصةالخليل
العلوم االنسانية50150.1البدويهعوض هللاسماعيلريا26056505دراسة خاصةالخليل
العلوم االنسانية55155.1ضاھرخليلابراھيمسناء26056509دراسة خاصةالخليل
العلوم االنسانية55055تيلخموسىابراھيمسناء26056510دراسة خاصةالخليل
العلوم االنسانية50050سدرمحمد شريفاسحقعايده26056517دراسة خاصةالخليل
العلوم االنسانية50550.5عرفهراتباسعدعال26056518دراسة خاصةالخليل
العلوم االنسانية50050 ايوب ھاشميونسغدير26056519دراسة خاصةالخليل
العلوم االنسانية51551.5جعبريعليمحمد توفيقفاطمه26056520دراسة خاصةالخليل
العلوم االنسانية53353.3الفالحخليلسميرفداء26056522دراسة خاصةالخليل
العلوم االنسانية50950.9نتشهسليمانعبد الحكيمفداء26056523دراسة خاصةالخليل
العلوم االنسانية55455.4ساليمهرشديعبد المنعمفلسطين26056524دراسة خاصةالخليل
العلوم االنسانية51251.2علي سالمصبحيعريفكريمه26056526دراسة خاصةالخليل
العلوم االنسانية52752.7جعافرهأحمدعبدالرحمنمرام26056529دراسة خاصةالخليل
العلوم االنسانية50650.6نيروخمحمدعبد الجبارملكه26056534دراسة خاصةالخليل
العلوم االنسانية54354.3ابو كيفهعبد الحميدعبد الفتاحھديل26056547دراسة خاصةالخليل



العلوم االنسانية56656.6السعيدعبد العزيزمنذرھيا26056548دراسة خاصةالخليل
العلوم االنسانية51751.7ابو حديدحامدعبد المجيدوالء26056550دراسة خاصةالخليل
العلوم االنسانية53153.1حرباويمصباحعونيياسمين26056551دراسة خاصةالخليل
العلوم االنسانية51351.3ابوسنينهحمادهمحمد كمالاسراء26056552دراسة خاصةالخليل
العلوم االنسانية55155.1مطريةعبد الحيربحيبيسان26056553دراسة خاصةالخليل
العلوم االنسانية56456.4دويكحسانخط النارمروه26056555دراسة خاصةالخليل

العلوم االنسانية50650.6ابو صبحةابراھيممحمودابراھيم27056630دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية55355.3ابو جبينابراھيممحمدانس27056635دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية54854.8عمرومحمدساميبسام27056638دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية52052النجارابراھيمعزاتخضر27056649دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية67067حروبمحمدعادلعالء27056669دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية70170.1النواجعةموسىمحمدموسى27056703دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية64064علي ابو عوادعبد القادرجمالابراھيم27056713دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية59859.8نواجعةابراھيممحمدابراھيم27056717دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية52952.9درابيعاسماعيلمحمدابراھيم27056718دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية50650.6اوالدمحمدمحمدعبدالحميداحمد27056719دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية52652.6سليميهسالمعبد الرحمنأحمد27056720دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية50050سويطيعبد الرسولفخرياحمد27056721دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية54654.6نمورهمحمودكمالأحمد27056722دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية57957.9نصرأحمدمحمداحمد27056724دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية56756.7نمورهسالممحمدادھم27056725دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية50950.9ابوعطوانمحمدمنذرالمعتصم با27056728دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية51751.7ابودبورحسنعزاتامين27056729دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية54054الرجوبجبرانسعدانس27056731دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية59259.2شوامرهعبدالقادرمحمدبھجت27056741دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية60560.5حربمحمدمحمودجھاد27056744دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية63863.8عمصيمحمدسلطانحاتم27056745دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية61861.8المخامرهحمادمحمدحماد27056749دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية64464.4ابو زھرةمحمدسليمانحمزة27056750دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية52352.3جبريناحمدحسنخليل27056755دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية66466.4البطرانخليلفضلخليل27056757دراسة خاصةجنوب الخليل



العلوم االنسانية59359.3عمرواحمدتيسيرذياب27056758دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية59159.1عمرانموسىاسماعيلسعيد27056766دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية63063ابوعطوانعبدالرحمنطالبسيف الدين27056768دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية50550.5ابوھليلسليميوسفصايل27056770دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية57357.3أبو طعيمةعبد المجيدعبد هللاصھيب27056774دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية50950.9تالحمةخليلعزميعازم27056776دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية68868.8المصريعبد الفتاحكاملعبد الفتاح27056777دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية63563.5النمورهخليلأحمدعبدالرحمن27056782دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية56656.6الزيرحمدمحمدعدي27056785دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية52752.7دراويشمحمدكمالعزت27056786دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية58058نجارخليلنايفعالء الدين27056789دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية54654.6الطويلمحمدعبدالحليمعلي27056790دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية63763.7ابو عوادعليمحمدعلي27056791دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية55055رباعحساناحمدعماد الدين27056793دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية58358.3عواودهمحمداحمدعيسى27056797دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية58858.8مخامرهعوضجبرينمجدالدين27056809دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية52452.4ابوغيثجدوعامجدمحمد27056815دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية51151.1بيراويمحمدخالدمحمد27056819دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية53453.4عمورمحمدسعيدمحمد27056825دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية58158.1قبيطاتحسينسليمانمحمد27056826دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية50950.9قرعيشأحمدعيدمحمد27056833دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية54454.4ادعيساحمدفرحمحمد27056834دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية56456.4نمورهمحمودفيصلمحمد27056835دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية54654.6الھرينيحسنكايدمحمد27056836دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية63363.3النجارمحمدمحمودمحمد27056838دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية52352.3شحاتيتمحمدمحمودمحمد27056839دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية51151.1ابو صبحهمحمدوصفيمحمد27056842دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية60360.3بشرمحمودحاتممحمود27056844دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية64564.5ابو عمرمحمودخالدمحمود27056845دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية51651.6المخارزهحمزهحسنمعاذ27056851دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية78478.4عواودهمحمدمنيرمعاذ27056852دراسة خاصةجنوب الخليل



العلوم االنسانية51951.9ابوجحيشهمحمدابراھيممعتز27056853دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية54554.5اطميزهموسىاكرممعتز27056855دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية61961.9الخضورمحمدجمالمعتز27056856دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية53353.3عمروعبدالفتاحمحمدمنتصر27056863دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية52752.7طميزهغازيتيسيرنشأت27056868دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية61761.7سليميهمحمدعاطفوديع27056870دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية56156.1ابوشيخهموسىمحمديوسف27056875دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية58958.9الطوباسيسالمعمرايھاب27056880دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية61461.4ابو سندسسالمأحمدموسى27056881دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية61361.3ابو قبيطهحسينجميلالھام27056980دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية61061ربعياحمدرباحايمان27056985دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية59359.3القيسيهخليلاسماعيلبسمه27056988دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية60660.6ابو ھاشمخليلمحمدتاال27056990دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية59159.1ھديباسماعيلابراھيمتسنيم27056991دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية58158.1البطاطأحمدعيسىختام27056995دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية75675.6النجارمحمدياسرروان27057000دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية60460.4سويطيمحمدأحمدرويده27057001دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية82582.5المخارزةمحمودنايفساميه27057005دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية64064أبو زھرةحسينرسميسناء27057008دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية56356.3اطميزهعبد الرحمنمحمدسناء27057011دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية65165.1ابو عرامجبريلمحمودسوسن27057015دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية54854.8الرجوبمحمدعبد المھديصفيه27057022دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية62062جبرينعيسىيونسعايشه27057023دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية55955.9نطاحأحمدصالحفداء27057031دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية68568.5ابو عرامخليلعليكرام27057033دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية54954.9رشيدخليلمحمدمريم27057038دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية65065ابو عقيلمصطفىيعقوبنور27057042دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية50050ھروشخليلحسنوعد27057048دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية61061سالمينمحمداحمدياسمين27057049دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية50250.2شراونهموسىمحمود اريج27057051دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية52052دراويشأحمدمحمدابتھاج27057052دراسة خاصةجنوب الخليل



العلوم االنسانية55355.3عوضيوسفابراھيمابتھال27057053دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية51951.9ابو علييوسفابراھيماحالم27057054دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية51751.7سالمينعيسىجمالاحالم27057055دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية52352.3جبرينمطلقاسماعيلاروى27057058دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية52452.4طميزيعبد المجيدمحمدازھار27057059دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية58358.3الھوارينمحمودراتباسالم27057062دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية53453.4ابو شراريوسفسميراسالم27057063دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية54854.8بطاطمحمدمصباحاسماء27057066دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية59059ابو زھرهحسينمحمداسمھان27057067دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية52352.3حروبحسينشاھراعتماد27057069دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية51451.4شديدمحمدكاملاالء27057071دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية57457.4جبريلمحمودماھرالھام27057073دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية55555.5ابو دوشعبد اللطيفأحمدامنه27057075دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية56356.3اشريتحخليلشحدهانعام27057079دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية62262.2طميزهمحمدعبد المجيدانوار27057081دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية53153.1ابو شيخهخليلماجدايات27057084دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية54954.9العواودهخليلأحمدايمان27057086دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية54054سويطيحسينمحمدايمان27057088دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية52152.1دودينمحمدسالمايه27057091دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية51051دودينعليوصفيأزھار27057094دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية51251.2أبو عليأحمدمحمدإسالم27057096دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية54854.8عمرويوسفعودةبيان27057099دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية51851.8شراونهاحمدمحمدجيھان27057102دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية62762.7ارجوبخليلمحمدحنان27057103دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية50050ابو زنيدعطيهأحمدداليه27057107دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية53653.6سويطيعبد الفتاحأحمددعاء27057108دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية52452.4حروبسالمهعبددعاء27057109دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية53253.2اعمورمحمدنايفديانا27057113دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية55255.2ابو خلفشفيقفايزرزان27057117دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية51351.3ابو شرارسليمانمحمودرشا27057119دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية50550.5ھوارينطالبجھادرناء27057120دراسة خاصةجنوب الخليل



العلوم االنسانية51951.9ربعيمحمدرائدرنين27057121دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية51251.2عمرومطلقعبد الحميدرنين27057122دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية55055ابو رجبأحمدابراھيمرھام27057123دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية64164.1درابيعحمادعبد الجليلروان27057126دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية54654.6ادعيسمحمودعيسىروال27057128دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية52752.7عوضمحمدعيسىريمه27057131دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية52552.5السالمينرشيدرشديساره27057133دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية52952.9طيطيمحمدنضالسجى27057134دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية52052كعكيجميلجبرسماح27057137دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية50150.1سميراتمحمدعبد هللاسماح27057140دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية54754.7المشارقهعبد القادرحسنسمر27057142دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية53153.1المصريسعيدعايدسناء27057144دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية52152.1ابو عزيزهشحادهمحمودسنابل27057145دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية54154.1ابو زھرةحسنجمالشروق27057151دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية53553.5ابو عرامخليلمحمدشريھان27057152دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية50950.9حريزاتمحمودعليشيرين27057155دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية56456.4ابو رجبموسىمحمدعبير27057162دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية51851.8دغامينمحمدحسينغزالن27057164دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية50150.1ابو صبحهساريمحمدفاتن27057165دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية51051سليمخليلعمرفاطمه27057167دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية53153.1شوامرهمحمدغازيفاطمه27057169دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية52752.7ابو شيخهحسينموسىالنا27057173دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية53053صافيمحموداسماعيللمياء27057177دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية51051ذيبمحمدذيبمرام27057182دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية54954.9عمروعامرسعيدمرام27057184دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية55955.9درابيعحسناحمدمريم27057186دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية55355.3ابو زھرةعيسىعمادملكة27057190دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية52452.4حريزاتحسينمحمدمنار27057191دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية53253.2الزغارنهموسىغسانمنتھى27057193دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية54754.7جبورعودةمحمدميرفت27057195دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية64264.2القزقيأحمدعبد العزيزنادين27057200دراسة خاصةجنوب الخليل



العلوم االنسانية56656.6الخاليلهعايدابراھيمنايفه27057201دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية51351.3حريزاتعوضشحدهنجاح27057202دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية51551.5غافيخليلعطيشنجوى27057203دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية56256.2عرجانسليمانعبد  المجيدنداء27057204دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية54054عمروبدوييوسفندين27057205دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية55955.9ادعيساسماعيلخضرنسرين27057206دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية56056حمدانشحدهيوسفنسيم27057207دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية52952.9زغارنهسالمحمادنھى27057208دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية51651.6ابو زھرهحسينعزامنورھان27057209دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية55755.7حالقعليمحمدھبة27057210دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية52452.4عواودهمحمدكاملھدى27057211دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية52552.5الھليسعليحسنيھيا27057215دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية59859.8عمرواسماعيلمنيروفاء27057220دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية65765.7جنديأحمدعوادنبال27057222دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية54554.5سيد احمدأحمدابراھيمحنان27057223دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية52252.2الجبارينمحمودجميلمرام27057224دراسة خاصةجنوب الخليل
العلوم االنسانية60860.8حاليقهاحمدعليصدام25057332دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية61261.2عبد الھاديمحمودزيادطارق25057333دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية57357.3سياعرهابراھيمعونيمنتصر25057367دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية63463.4المناصرهابراھيممصطفىمھدي25057369دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية52852.8البربراويأحمدنبيلنديم25057373دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية53353.3ابوريانمحمدخالدابراھيم25057381دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية51551.5الصبارنهخالديوسفاحمد25057386دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية54054ابو ماريةمحموديوسفاحمد25057387دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية54654.6جبريناحمدناديادھم25057388دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية64564.5ابوفارهمحمدعايداسماعيل25057391دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية56356.3عملهاحمدعبد الفتاحاشرف25057393دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية60760.7حميداتمحمدنبيلانس25057398دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية53553.5وراسنهمحمدعلياياد25057399دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية50650.6شاللدهرسميشفيقايسر25057400دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية52252.2قرجهمحمديونسايھاب25057401دراسة خاصةشمال الخليل



العلوم االنسانية53653.6حالحلهبدرمحمدبدر25057402دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية53453.4ابريغيثمحمدزينبشار25057403دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية52652.6السعدهموسىجمالبالل25057404دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية63763.7السعدهمحمودساكتبھاءالدين25057405دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية66066أبوالفيالترفيقمازنثائر25057407دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية59459.4مناصرةمحموداحمدحمزة25057410دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية64764.7عمارينإبراھيمعبدالمالكسميح25057414دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية60560.5ابوعوادسليمانخالدشادي25057416دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية51051طروهفوزيعمادشرار25057417دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية56556.5الشاللدهعبد ربهطعمهصابر25057418دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية52352.3الجنازرهديبزكيصالح25057421دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية59559.5ثلجيعبدالرحمنمحمودعبدالرحمن25057423دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية51451.4الطوسعبدالقادرھاشمعبدالقادر25057426دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية56156.1حميداتمحمودخالدعبدهللا25057427دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية55555.5اسعيفانعليعادلعبيده25057430دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية58758.7جرداتحسينروحيعصمت25057435دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية52452.4عاديحسنغازيعالء25057436دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية54554.5زعاقيقعيسىمحمدعمار25057441دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية52952.9ابو رياعباسمحمدعمار25057442دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية53853.8ابريغيثحسينحابسعمر25057443دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية56456.4الجراداتعيسىسليمانعيسى25057445دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية52352.3فروخعبد القادرربحيفادي25057448دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية56056حنيحنمحمدشاھرليث25057449دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية52652.6فراشاتسالمابراھيممحمد25057452دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية51351.3قرجهمحمداسماعيلمحمد25057453دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية69169.1جراداتعبد الفتاححامدمحمد25057455دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية54854.8شريفخضرخالدمحمد25057456دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية58158.1المغثهمحمدروحيمحمد25057459دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية62962.9العيايدهحسنشحدهمحمد25057460دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية53153.1فراشعبدهللاعبدالرحيممحمد25057462دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية51351.3الطرايرةمحمدعبدهللامحمد25057463دراسة خاصةشمال الخليل



العلوم االنسانية52952.9شاللدهرسميفھميمحمد25057466دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية51351.3مناصرةحسنفوزيمحمد25057468دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية53553.5جراداتدعيسمحمودمحمد25057469دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية51751.7كرجةمحموداكرممحمود25057474دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية51251.2طرايرةموسىخالدمحمود25057475دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية51551.5ابوريانعبدالمحسناحمدمروان25057476دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية51351.3توايھامصطفىمحمدمعاذ25057479دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية55355.3عيايدهمحمودعمرمعاويه25057482دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية56856.8جراداتاحمدانورمعتز25057483دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية55255.2كراجةمحمدسميرنجيب25057488دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية51151.1عيسىعلياسماعيلنضال25057489دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية59259.2مطورعبدالحميديحيىنور الدين25057491دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية54754.7عيايدهشحدهمحمدھشام25057493دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية53953.9السعدهمحمودتيسيروسيم25057495دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية54754.7حيحاحمدمحمدوھيب25057496دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية57057عيايدهمحمدساكتمصعب25057498دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية70670.6اخليلرشيدعلييحيى25057504دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية56856.8مقبلعبد الفتاحتوفيقحمزة25057507دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية51451.4النعيمحسنخالدايمان25057585دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية54854.8ھورموسىمحمدبيان25057586دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية64364.3الفروخرحاليوسفتحرير25057587دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية52052حاليقهاحمدمحمدجمالت25057590دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية73673.6طرايرهسليماناحمدحنان25057591دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية60360.3ابو ديهعليكسابحيفا25057592دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية60260.2جوابرهيوسفمحمودرسميه25057595دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية69469.4بلوطسالممحمدرمال25057596دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية66566.5ابو عبيدسليماننمررنا25057597دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية54454.4الخضورمحمودعليساره25057601دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية58058المطورابراھيم عبد الكريمسمر25057602دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية55455.4كراجهمحمدسميرسھير25057604دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية66566.5العقابنهاحمدمحمدسوزان25057605دراسة خاصةشمال الخليل



العلوم االنسانية73173.1طومارابراھيماحمدشھد25057606دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية57257.2بلوطخليلسليمانعال25057608دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية59759.7ابو زرقهمحمدمحمودغاده25057609دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية57857.8ابو لوحهاسماعيلعبد الرحمنفاطمه25057610دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية60660.6مسعودصالحمحمدفدوى25057611دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية55855.8السعدهمحمدطهماجده25057612دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية83883.8حميداتمحمديوسفھديل25057623دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية60660.6ابو ريشحسنھشميھند25057624دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية57357.3شاللدةصابرعبد الحميدوفاء25057626دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية56156.1شاللدةحسينحسناسراء25057629دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية50750.7موسىحامدجودتاسالم25057630دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية54454.4وراسنهاحمدداوداسماء25057632دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية53053شاللدهسالممحموداصاله25057633دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية50350.3احدوشاحمدعلياالء25057634دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية55655.6فحيلهراشدمحمداالء25057636دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية56256.2مرشدعيسىمحمداالء25057637دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية57257.2زماعرهيوسفمحمدانوار25057639دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية59959.9زماعرهحسينھاشمانوار25057640دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية52152.1نمرمحمودابراھيمايات25057641دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية51851.8اسبيتانموسىنبيلايات25057642دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية54854.8طرايرهعطاداوودايمان25057643دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية54454.4الجراداتنمركاملايمان25057644دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية54754.7حيحمحمودشريفايناس25057645دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية52752.7اخليلحسنيوسفايه25057646دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية66866.8شاللدةمحمودنوافبيسان25057648دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية61261.2جوابرهمصطفىمحمدتسنيم25057649دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية51951.9فحيلهحسنھارونتغريد25057650دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية52552.5ابوصايمهاسماعيلمحمدحنين25057653دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية55255.2داودشعبانفايزدعاء25057654دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية51251.2فحيليموسىابراھيمدعاء25057655دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية53153.1طرايرهعمريوسفرانيه25057656دراسة خاصةشمال الخليل



العلوم االنسانية62762.7لحسهرشديساميرشا25057657دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية59059احميداتمحمدتيسررھام25057658دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية51051لحسهعيسىجھادرھام25057659دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية52952.9عيايدهحسينواصفروان25057662دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية52752.7اخليلجابرحمدسرين25057664دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية51251.2كوازبةخضرربحيسماح25057665دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية52252.2حمودهمحمداحمدسناء25057667دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية56356.3ابو فارهجميلجبريلسناء25057668دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية50950.9بربراويأحمدجمالسناء25057669دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية51751.7جراداتسليمانحسينسھراب25057670دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية52952.9عقلاسماعيلمازنشذى25057671دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية53953.9مناصرهساريحسينصابرين25057672دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية51851.8ابوريانعبدهللاجمالصفاء25057674دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية53753.7سلمانمحمدعبد هللاعبير25057675دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية50150.1جراداتامينغالبعبير25057676دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية53653.6جرداتمحمدزاھرعرين25057677دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية53353.3االطرشحسناسماعيلغدير25057679دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية53853.8سياعرهرشيدھارونفاطمه25057681دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية55355.3الشاللدهحسنياسرليالي25057682دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية52552.5طروةفوزيزيادمرام25057683دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية52252.2الزيداتمحمدعمادمرام25057684دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية58458.4ابوعياشبدرمحمدمرام25057686دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية50050جراداتمحمدسعيدمنال25057690دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية51851.8عوضاحمدسميرمنى25057691دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية58358.3عملهأحمدعادلنانسي25057693دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية54054 غنيماتمحمودعادلنجود25057695دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية52552.5مطورعيسىحمدينسرين25057696دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية52552.5عدمعبد ربهمحمدنغم25057698دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية60860.8حاليقهمحمودمحمدنھايه25057699دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية54354.3دبابسهعبد الفتاححلميھدايه25057701دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية62362.3بربراويأحمدمحمودھديل25057702دراسة خاصةشمال الخليل



العلوم االنسانية51851.8فروخنمرمازنھنادي25057703دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية53253.2عيايدهمحمودمحمدوعد25057705دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية54654.6جنازرهسليمانخالدياسمين25057706دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية65565.5حالحلهأحمدعبدهللامريم25057707دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية53753.7عيايدهحامدشفيقمرام25057708دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية54554.5برادعيهأحمدواصفعھود25057709دراسة خاصةشمال الخليل
العلوم االنسانية57157.1رجبابراھيمسميحاحمد18057809دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية64564.5حمدجبرانوحيداحمد18057825دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية63763.7حسينعبد العزيزجھاداسالم18057826دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية51251.2بيطارعبد الرازقرجباشرف18057830دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية53753.7المشنييوسفمحمد جمالثابت18057859دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية54254.2حج عليامينابراھيمحمد هللا18057868دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية62762.7مصطفى احمدعبوديسليمرافي18057876دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية63670.7عمروعيسىمحمدزياد18057887دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية57957.9مفارجهجمالمحمدشھاب18057900دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية57657.6شقيرربحيعريقاتصائب18057902دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية54354.3حجازيصالححمديصالح18057903دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية58858.8جودهمحمودمحمدعبد هللا18057921دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية64164.1عمرجميلرائدعمر18057943دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية57757.7مناصرةعبد الفتاحصادقعمر18057944دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية60260.2زبنمحمدمفيدعمر18057947دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية56056جھاليلاحمدابراھيمعناد18057950دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية57757.7زيدعبد المعطيجماللؤي18057961دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية67667.6حرفوشمصطفىجاللمصطفى18058006دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية54954.9ابو عوادمحمدحمدمصطفى18058007دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية51751.7ھبلمصطفىحمديمصطفى18058008دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية75975.9نخلهابراھيمخالدنضال18058024دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية59359.3زيدحسينجمالوائل18058031دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية56456.4ابو سنينهحربطاللوائل18058032دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية52052خليلعليانورابراھيم18058045دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية54054عليمحمدجمالابراھيم18058046دراسة خاصةرام هللا



العلوم االنسانية58558.5دار حدادنبھانعبد هللابراھيم18058047دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية56456.4شحادةفريدعبد الحكيماحمد18058055دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية55655.6خليلشحادهنبيلاحمد18058064دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية51251.2ابوربيعخليلاسامةاشرف18058068دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية65865.8ابو بھاخالدجمالاشرف18058069دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية52352.3عطامحمدجميلالقعقاع18058070دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية56956.9نجومعبدهللاعالنانس18058074دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية51051رباحمصطفىفالحباھر18058079دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية52852.8سعادهمحمداحمدبالل18058082دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية52852.8القيمسعيدمحمدبھاء18058085دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية52252.2شحادةعليعمرتوفيق18058088دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية50856.4قندحجريسجادجريس18058091دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية52352.3شمروخعطا هللاخليلجھاد18058096دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية54454.4قطنةعبدحسينحمدي18058104دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية52052عبد الصمدحمزهموسىحمزه18058105دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية59959.9بدرھدائيجمالخالد18058108دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية50150.1حمادمحمدناصرخالد18058109دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية50350.3عميرهخليلمحمودخليل18058110دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية51251.2ليقاعدنانوحيدخليل18058111دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية52952.9ابوشلبكحسينمحمدداود18058113دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية51151.1نوبانيرفعتمحمودرفعت18058119دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية46251.3ھيالنهيعقوبابراھيمسالم18058124دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية56756.7كفايهحسنسالمسامر18058126دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية58858.8حمدانجمعةعبد الرحيمسامر18058127دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية51551.5يحيىخليلسليمانساھر18058128دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية51851.8الوليديسليمانسيفسليمان18058132دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية66366.3حسينصالحوليدشادي18058134دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية58958.9موسىعمادشريف18058137دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية54854.8أبو رحمهعليفايزصھيب18058141دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية56556.5احمد عليمحمدحسنطارق18058147دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية60760.7فلنةمحمودعبد الكريمطارق18058148دراسة خاصةرام هللا



العلوم االنسانية53453.4لدادوةمحمدمحمودطالل18058150دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية75775.7فقھاءعبد الرؤوفنضالعادل18058151دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية50950.9حاجعودةتيسيرعبد هللا18058156دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية53053ميناويرمضانوحيدعبد هللا18058157دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية52052سالمهعبد الماجدمؤيدعبد الماجد18058158دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية53453.4ابو صبيحةذيبحمزةعبد المعز18058160دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية51551.5ناصرجودتابراھيمعبداللطيف18058163دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية56256.2ناصرعليناجحعبدهللا18058164دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية53453.4حمدعثمانمحمدعثمان18058165دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية52452.4عمرعمرغسانعز الدين18058167دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية81681.6رفاعيأحمدبشيرعصام18058168دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية50350.3البراھمهعارفنظامعصام18058169دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية54954.9حمادعطاهللامرعبعطاهللا18058170دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية51051لدادوةعليحسينعلي18058174دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية50050عبد الجبارموسىجمعةعمر18058180دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية54354.3ضمرةعمرعبد هللاعمر18058181دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية51051صمدنمرفارسعمير18058183دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية47953.2معروفيعقوببشارةفادي18058184دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية52052ابو شتيهفارسعبد الجابرفارس18058187دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية55955.9الشيخفوزيمحمدفوزي18058191دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية66166.1شعيبياسعدمحمدمؤيد18058198دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية57057كتانهخالدحساممجد18058200دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية52652.6كراكرهكاملجمالمجدي18058203دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية65865.8عبد الرحمنحسنداودمحسن18058205دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية53953.9عواودةاحمدابراھيممحمد18058206دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية63263.2انجاصخالداحمدمحمد18058207دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية58758.7صباحعطااحمدمحمد18058208دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية55755.7موسىطالبباسممحمد18058213دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية75375.3ابو سعدةمحمدجميلمحمد18058217دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية60660.6يوسفحسينحسنمحمد18058219دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية52852.8ابو جحجوحمحمدخالدمحمد18058223دراسة خاصةرام هللا



العلوم االنسانية52352.3العرابيدرزقعبد هللامحمد18058227دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية52052عوضمحمدعوضمحمد18058229دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية50750.7ابو خليلمحمودعيسىمحمد18058231دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية58358.3حماداسماعيلقاسممحمد18058233دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية50150.1شلطفمحمودكاملمحمد18058234دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية50850.8 ابو حويج"مصطفى "مصطفىماھرمحمد18058237دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية52952.9داودلطفيمصطفىمحمد18058239دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية50750.7شويكيفايزيسريمحمد18058243دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية53853.8حمداننعيماعتمادمراد18058252دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية54954.9ابومخوسلمانشاكرمصعب18058254دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية52052فخيدةطاھرمأمونمصعب18058255دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية62762.7سمارهمحمودمنيرمعاذ18058258دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية53053ريانمصطفىمحمودمعتز18058259دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية52752.7يوسفعاطفابراھيممھند18058263دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية66266.2الفقھاءمحمدسليماننضال18058270دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية60160.1وھيبيحسينمحمدنور الدين18058271دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية52352.3مسلممصطفىمنيريسري18058280دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية55755.7علي صالحيوسفسليميوسف18058281دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية51351.3اسمرذيبمحمديوسف18058282دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية60060مزاحمخليلناجيجميل18058289دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية55455.4سرورعبد الغنيسعداتحامد18058290دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية59759.7داليشهعبد الجليلھانياحالم18058378دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية59459.4ابو عرقوباسماعيلمحموداالء18058396دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية50050زيدحسنعبد الحميداماني18058397دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية60660.6حوشيهروحيمحمدانصار18058404دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية52452.4نمرعلياحمدانوار18058405دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية67267.2رشيدسليمانامينايمان18058409دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية59559.5عبد الدينيوسفابراھيمتيماء18058417دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية70070لدادوهمحمدحسينحنان18058426دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية89789.7سالمةعبد الكريمنزارريما18058447دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية55255.2جرارنھادبسامسجى18058450دراسة خاصةرام هللا



العلوم االنسانية60360.3عدوانمحمدحسنسوزان18058462دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية70070بركاتايوبجوادصابرين18058469دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية53753.7حساسنةعزيزعبدعروب18058481دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية55555.5ابو خليفهخميسھشامعنان18058483دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية57463.8قحارجادرجاغاده18058484دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية56356.3برقونيكاملمحمدفادية18058487دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية89289.2عسليهحمدانسائدمحبوبة18058501دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية53753.7تميمياميناحمدمالك18058508دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية58858.8ابو نابمحمدحسينمنال18058510دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية58758.7حمادةاحمدغرامميساء18058513دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية73873.8عواشرةحسينعبد الكريمنجاح18058518دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية72072شحادةعبد المجيدزكريانجوان18058519دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية54854.8القيسيمحمودخليلھاله18058530دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية63663.6الھيمونيمحمد عليعبد اللطيفوفاء18058542دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية75175.1بواطنةعودةحسيناالء18058549دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية56356.3مزھرمحمودنصرآالء18058552دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية54054شريعةمحمدعبد الخالقآمنة18058554دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية57357.3علي احمدمصطفىمطرآمنة18058555دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية52152.1طهعبد الستارابراھيمآيات18058557دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية61061زھرانمحمدخليلاية18058560دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية56756.7الشيخشحادةمحمودآية18058562دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية62362.3صبيحعادلابراھيماباء18058563دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية56056خطيبعبدفضلاحالم18058564دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية53953.9سمحانحسنوليدازھار18058569دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية67367.3احمد الحاجيوسفزيادإسراء18058571دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية51151.1شلشعبد المحسنماموناسماء18058577دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية52352.3دار حمودهعليحسيناشتياق18058580دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية58358.3عبدالمحسنداودتوفيقاماني18058582دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية51451.4صفرانابراھيمسميرامل18058585دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية53053جمھورداودصالحامل18058586دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية50550.5الرفاعيمحموداحمدتسنيم18058599دراسة خاصةرام هللا



العلوم االنسانية70770.7أبو شلبايهسعيدمحمدتغريد18058600دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية56556.5فروخخضيرمحمودتمام18058601دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية58358.3قدومجميلعبد هللاجبريه18058602دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية51951.9نعفشابراھيمماجدحنان18058611دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية64564.5ذيبمحمدعمرخوله18058617دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية52252.2شعيبياسعدمحموددروب18058619دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية54054المالححسنعليدعاء18058622دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية51351.3بعيراتحباسفايزدالل18058624دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية64064ابو  لطيفةذيابخليلديما18058626دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية54954.9حمدانسعيدراسمديما18058627دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية55255.2احمدحمدانمقبلديما18058628دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية50250.2عاصيصقروليدرشا18058634دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية53653.6البريميحسنمحمد خيريرفيف18058635دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية57657.6دحادحةعثمانخالدريما18058639دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية52552.5خصيباحمدعبد الكريمسجى18058646دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية53353.3حجيجيحمدانعبدالكريمسماح18058650دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية52852.8الخطيبحمادامينسمر18058651دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية56056قرطاحمدمحمدسناء18058653دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية55655.6احمدموسىمصطفىسناء18058654دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية50650.6المصريحسنمصطفىسندس18058656دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية53053ابو الحاجموسىعمادشروق18058659دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية52152.1ريماويعبد العزيزطايعشيماء18058661دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية52352.3حرفوشعبد هللاسليمانصابرين18058662دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية55755.7خياطفريدمرشدصابرين18058663دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية52852.8مربوعموسىنادرصابرين18058664دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية50350.3انجاصيعقوبحامدصفاء18058665دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية50650.6عميرةخليلمحمدصفاء18058666دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية50750.7لدادوةمحمدمحمودعائشة18058669دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية67367.3الكاشفيوسفمصطفىعبيدة18058670دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية52952.9مزھرمحمودنصرعرين18058672دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية55355.3الخطيبعطاقاھرعفاف18058673دراسة خاصةرام هللا



العلوم االنسانية50150.1ابو ديةمحمدخضرعال18058674دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية57457.4زايدشاكرعقلعال18058675دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية61061خطابحسينماجدفداء18058678دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية52752.7ناجييوسفمحمدفلسطين18058679دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية51557.2خنوفجورجحناقمر18058681دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية81181.1الخطيباحمدمحمد كمالكفى18058684دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية51351.3حوامدةمحمداحمدلبنى18058685دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية70670.6الدوسوقيمصطفىمنيرلميس18058688دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية61361.3دبوسعلينبيلماجده18058689دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية51751.7طمليهزھديانورمرام18058691دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية53853.8وريداتكاملتوفيقمرام18058692دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية59159.1شلطفابراھيمسميرمرام18058694دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية55655.6ابو حسينابراھيممصطفىمروه18058696دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية50250.2شريتحجمعةمحمودمنار18058699دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية50750.7جابرفوزيخيريمھا18058700دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية67167.1سالمةمحمودعبدالناصرناھدة18058703دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية60260.2االسمراحمدمحمودنداء18058704دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية55655.6صياممحمدنضالنھار18058708دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية54654.6انجاصمحمدعطانھاية18058709دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية55455.4دار عاصيحمدانابراھيمنور18058710دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية50250.2شريتحيوسفبدراننورس18058711دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية61661.6ابو ليلسعيدعمرنورھان18058712دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية51151.1قدوميعبد المجيدانورنيفين18058713دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية53853.8سالمهموسىأحمدھاله18058715دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية56156.1دحنونمحمودجمالھبة18058717دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية50050حنموسىمحمدھبه18058718دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية57157.1مسالمةأنيسنعيمھناء18058720دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية50550.5حدادمحمدتيسيرھيا18058721دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية52852.8شريعهمحمدعبدالخالقوئام18058723دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية53153.1يحيىحسينعاھدوعد18058726دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية56156.1الواويحمدانابراھيموفاء18058727دراسة خاصةرام هللا



العلوم االنسانية56956.9عبسيحسنعليوفاء18058728دراسة خاصةرام هللا
العلوم االنسانية50650.6عمرياسعدراسموالء18058730دراسة خاصةرام هللا

العلوم االنسانية56556.5عابديناسماعيلھانياسماعيل19058787دراسة خاصةضواحي القدس
العلوم االنسانية65965.9اعبيدومحمد خالدمحمد عبد الحليمخالد19058795دراسة خاصةضواحي القدس
العلوم االنسانية64264.2محمودمحمودھاللصالح الدين19058815دراسة خاصةضواحي القدس
العلوم االنسانية51351.3عبد الحقموسىمحمودعبد الرحيم19058819دراسة خاصةضواحي القدس
العلوم االنسانية68368.3الحلبيةاحمدمحمودعبد الكريم19058820دراسة خاصةضواحي القدس
العلوم االنسانية61161.1حلبيةعطامحمدعبد هللا19058823دراسة خاصةضواحي القدس
العلوم االنسانية62562.5 العويساتعبد هللاحمدعكرمه19058828دراسة خاصةضواحي القدس
العلوم االنسانية65965.9صالحعمرابراھيمعلي19058832دراسة خاصةضواحي القدس
العلوم االنسانية53353.3قطميرةعلييوسفعمار19058836دراسة خاصةضواحي القدس
العلوم االنسانية60860.8بركاتقاسمنافزقاسم19058840دراسة خاصةضواحي القدس
العلوم االنسانية69469.4حسنداودجمالمحمد19058849دراسة خاصةضواحي القدس
العلوم االنسانية66066صبيححسينمحمدمحمد19058856دراسة خاصةضواحي القدس
العلوم االنسانية57857.8بصهايوبفتحيمحمود19058860دراسة خاصةضواحي القدس
العلوم االنسانية56756.7ثوابتهعبد هللاحسنمھدي19058864دراسة خاصةضواحي القدس
العلوم االنسانية53753.7عدوانعليواصفھاني19058873دراسة خاصةضواحي القدس
العلوم االنسانية78878.8يغموراسحاقمحمد جماليوسف19058881دراسة خاصةضواحي القدس
العلوم االنسانية53053عبد القادرمحمدخليلابراھيم19058883دراسة خاصةضواحي القدس
العلوم االنسانية59059ابو جمعةاحمداسامةاحمد19058886دراسة خاصةضواحي القدس
العلوم االنسانية55555.5القنبررمضانخليلاسماعيل19058891دراسة خاصةضواحي القدس
العلوم االنسانية51251.2ابو غاليةسليمانخليلاشرف19058892دراسة خاصةضواحي القدس
العلوم االنسانية50750.7السناويمحمدمحمودبسام19058897دراسة خاصةضواحي القدس
العلوم االنسانية52852.8الحرباويسميرمحمد جوادسمير19058910دراسة خاصةضواحي القدس
العلوم االنسانية55555.5الزحايقةموسىعليشاھين19058911دراسة خاصةضواحي القدس
العلوم االنسانية50450.4الحلبيةاحمدجمالصالح الدين19058914دراسة خاصةضواحي القدس
العلوم االنسانية68068 حجة جودة  نضال  ضياء19058915دراسة خاصةضواحي القدس
العلوم االنسانية51551.5صبيحمحمدسالمعبد الستار19058918دراسة خاصةضواحي القدس
العلوم االنسانية54854.8عبد هللاحمدمحمدعبد القادر19058919دراسة خاصةضواحي القدس
العلوم االنسانية53253.2عريقاتعليھشامعالء الدين19058923دراسة خاصةضواحي القدس
العلوم االنسانية54354.3فرعونإبراھيمجوادعمر19058925دراسة خاصةضواحي القدس



العلوم االنسانية56056صالح الدينطالبخليللؤي19058929دراسة خاصةضواحي القدس
العلوم االنسانية50650.6ابو روميمحمدحسنمؤيد19058930دراسة خاصةضواحي القدس
العلوم االنسانية54154.1صالح الدينجبريلعمادمؤيد19058931دراسة خاصةضواحي القدس
العلوم االنسانية53753.7سالمةمحمود زكرياماھر19058932دراسة خاصةضواحي القدس
العلوم االنسانية54754.7عريقاتموسىبساممحمد19058938دراسة خاصةضواحي القدس
العلوم االنسانية55455.4شاھينداودزھديمحمد19058940دراسة خاصةضواحي القدس
العلوم االنسانية71271.2عبيداتعبدسليممحمد19058941دراسة خاصةضواحي القدس
العلوم االنسانية54354.3ابوخضرخالدمنذرمحمد19058943دراسة خاصةضواحي القدس
العلوم االنسانية57457.4حوشيةمحمديوسفمحمد19058946دراسة خاصةضواحي القدس
العلوم االنسانية50050دخل هللامحمودعبدهللامحمود19058948دراسة خاصةضواحي القدس
العلوم االنسانية52852.8الحدادتوفيقنافزمعتز19058950دراسة خاصةضواحي القدس
العلوم االنسانية56356.3عياشعوادجھادھشام19058952دراسة خاصةضواحي القدس
العلوم االنسانية55455.4جودةعزتبسمانوليد19058954دراسة خاصةضواحي القدس
العلوم االنسانية57657.6أبو ھاللمحمدخضريزن19058956دراسة خاصةضواحي القدس
العلوم االنسانية50650.6ابو دعموسمصطفىرياضمصطفى19058957دراسة خاصةضواحي القدس
العلوم االنسانية66966.9عليمحمدعلياندريسا19059035دراسة خاصةضواحي القدس
العلوم االنسانية69069رشقفياضنايفانوار19059037دراسة خاصةضواحي القدس
العلوم االنسانية65565.5عليانمحمدداودتغريد19059040دراسة خاصةضواحي القدس
العلوم االنسانية73773.7سيايلةمحمدسالمحمدة19059043دراسة خاصةضواحي القدس
العلوم االنسانية51351.3حمدانموسىفتحيحنين19059046دراسة خاصةضواحي القدس
العلوم االنسانية55555.5شماسنةحسينمحمدختام19059047دراسة خاصةضواحي القدس
العلوم االنسانية53353.3فرعونربيعاحمددعاء19059048دراسة خاصةضواحي القدس
العلوم االنسانية53853.8حمداحمدحسنديانا19059052دراسة خاصةضواحي القدس
العلوم االنسانية86886.8عزامعبد الحميدروحيروان19059058دراسة خاصةضواحي القدس
العلوم االنسانية74174.1حسونهمحمد جمالمحمد سميحروان19059059دراسة خاصةضواحي القدس
العلوم االنسانية61261.2جعفرمحمدھشامسحر19059063دراسة خاصةضواحي القدس
العلوم االنسانية52152.1احموديونسعبد الحكيمشرين19059081دراسة خاصةضواحي القدس
العلوم االنسانية65765.7حوشيةسليمانمحمودكفاية19059093دراسة خاصةضواحي القدس
العلوم االنسانية80280.2مخطوبحافظراغبمريم19059095دراسة خاصةضواحي القدس
العلوم االنسانية54554.5جعفرعلييونسملك19059098دراسة خاصةضواحي القدس
العلوم االنسانية61361.3جعبةمحمودباللورود19059120دراسة خاصةضواحي القدس



العلوم االنسانية51751.7تبنهمحمدموسىامل19059125دراسة خاصةضواحي القدس
العلوم االنسانية51651.6سالمسليممحمدانوار19059128دراسة خاصةضواحي القدس
العلوم االنسانية56456.4بيت عطيةاحمدعوضايمان19059129دراسة خاصةضواحي القدس
العلوم االنسانية71971.9زيدانعبد الجبارھانيآية19059133دراسة خاصةضواحي القدس
العلوم االنسانية53653.6حمدانموسىيوسفآية19059134دراسة خاصةضواحي القدس
العلوم االنسانية55855.8حاليقةحسنخليلأسماء19059135دراسة خاصةضواحي القدس
العلوم االنسانية57057الرجعيعبدالحميدجھادتحرير19059138دراسة خاصةضواحي القدس
العلوم االنسانية55055قواسمةعبدواسحقحنين19059141دراسة خاصةضواحي القدس
العلوم االنسانية54554.5منصورصالحخالددعاء19059142دراسة خاصةضواحي القدس
العلوم االنسانية55955.9فرعونرشيدموسىدينا19059143دراسة خاصةضواحي القدس
العلوم االنسانية50850.8الخطيبعبد الكريماحمدرجاء19059144دراسة خاصةضواحي القدس
العلوم االنسانية59459.4عوادمحمودعمادساجدة19059150دراسة خاصةضواحي القدس
العلوم االنسانية57557.5صبيحعطامحمدساجدة19059151دراسة خاصةضواحي القدس
العلوم االنسانية50650.6علي حمديوسفمحمدسميرة19059154دراسة خاصةضواحي القدس
العلوم االنسانية52852.8قريعسالمخالدسھير19059156دراسة خاصةضواحي القدس
العلوم االنسانية51251.2أبوھاللمحمدصالحشروق19059158دراسة خاصةضواحي القدس
العلوم االنسانية51351.3الحلبيمحمدخضرشھرزاد19059159دراسة خاصةضواحي القدس
العلوم االنسانية57357.3ربيعمحمدخالدضحى19059163دراسة خاصةضواحي القدس
العلوم االنسانية73473.4عريقاتمحمدعاطفعائشة19059164دراسة خاصةضواحي القدس
العلوم االنسانية56256.2فرعونخليلراضيعفاف19059166دراسة خاصةضواحي القدس
العلوم االنسانية76676.6عسكرعودةاحمدفاطمة19059168دراسة خاصةضواحي القدس
العلوم االنسانية55655.6الشيخمحمدحسنمالك19059174دراسة خاصةضواحي القدس
العلوم االنسانية51851.8مسلمأحمدجمعهنداء19059182دراسة خاصةضواحي القدس
العلوم االنسانية52952.9منصورسعيدمحمدنداء19059183دراسة خاصةضواحي القدس
العلوم االنسانية53253.2الحلبيةفھداحمدنور19059185دراسة خاصةضواحي القدس
العلوم االنسانية53553.5جھالينورادمحمدوفاء19059190دراسة خاصةضواحي القدس
العلوم االنسانية54954.9مرارصبحيمحمدمنتھى19059192دراسة خاصةضواحي القدس
العلوم االنسانية61761.7ابو زعيتراحمدمحمدايمان19059194دراسة خاصةضواحي القدس

العلوم االنسانية54754.7حالوهحسنمحمداحمد24059280دراسة خاصةاريحا
العلوم االنسانية58358.3اعمرحسينمحمدبھاء24059289دراسة خاصةاريحا
العلوم االنسانية64164.1زبيداتعبدعبد هللاصدام24059301دراسة خاصةاريحا



العلوم االنسانية50150.1مغربيمحمدرشيدعادل24059303دراسة خاصةاريحا
العلوم االنسانية58058زواھرهمحمدمحمودابراھيم24059325دراسة خاصةاريحا
العلوم االنسانية52452.4الجابريجميلمحمداحمد24059326دراسة خاصةاريحا
العلوم االنسانية51751.7احمودجميلنضالاحمد24059328دراسة خاصةاريحا
العلوم االنسانية50050حاج عليانخليلرائدحكمت24059334دراسة خاصةاريحا
العلوم االنسانية50050سطريةسالمةمحمدحمزة24059335دراسة خاصةاريحا
العلوم االنسانية55355.3جملابراھيمصالحعلي24059341دراسة خاصةاريحا
العلوم االنسانية53753.7جھالينسالمةمحمدفادي24059343دراسة خاصةاريحا
العلوم االنسانية53153.1جاليطةمحمدخميسمحمد24059345دراسة خاصةاريحا
العلوم االنسانية63163.1زغبعيسىناجيمحمد24059346دراسة خاصةاريحا
العلوم االنسانية56656.6السويطيعبد العزيزسميرمعن24059351دراسة خاصةاريحا
العلوم االنسانية55255.2نجومحسينابراھيميزيد24059356دراسة خاصةاريحا
العلوم االنسانية59059عريناتسليمانابراھيمرحمه24059414دراسة خاصةاريحا
العلوم االنسانية62062الصوفيمحمدفايزسماح24059418دراسة خاصةاريحا
العلوم االنسانية57657.6حميداتخميسظاھراسراء24059435دراسة خاصةاريحا
العلوم االنسانية53453.4شرفھاشمعليايات24059439دراسة خاصةاريحا
العلوم االنسانية54954.9ابو داھوكخليلمحمدبراءه24059441دراسة خاصةاريحا
العلوم االنسانية52952.9الغوجسليمانعيدجمانة24059442دراسة خاصةاريحا
العلوم االنسانية50250.2جاليطةامينابراھيمحنين24059443دراسة خاصةاريحا
العلوم االنسانية53753.7عماشجھادحسنحنين24059445دراسة خاصةاريحا
العلوم االنسانية54354.3ابو ھاللمحمدمحمودديانا24059448دراسة خاصةاريحا
العلوم االنسانية54054رومنينفرحسعدرزان24059450دراسة خاصةاريحا
العلوم االنسانية51451.4ضباباتمرزوقابراھيمروان24059454دراسة خاصةاريحا
العلوم االنسانية52152.1كعابنةرشيدعيدريم24059456دراسة خاصةاريحا
العلوم االنسانية52652.6بدرعمرعبدسماح24059459دراسة خاصةاريحا
العلوم االنسانية53153.1حجازيعوادنسيمسماح24059460دراسة خاصةاريحا
العلوم االنسانية55455.4زبيداتحسنخليلسمر24059461دراسة خاصةاريحا
العلوم االنسانية65265.2النجادهرشيدسليمانعايشه24059464دراسة خاصةاريحا
العلوم االنسانية51651.6ابو عجميةعبد الرازقعبد الھاديفاتن24059465دراسة خاصةاريحا
العلوم االنسانية53953.9فريجاتاحمدجمعهفاطمه24059466دراسة خاصةاريحا
العلوم االنسانية51451.4سراديحابراھيممحمدفدوى24059467دراسة خاصةاريحا



العلوم االنسانية51551.5حجازيعبد الحافظناصرناريمان24059469دراسة خاصةاريحا
العلوم االنسانية62062سيد احمدمصطفىعبدالوھاباحمد13059554دراسة خاصةسلفيت
العلوم االنسانية52452.4زبيديهجبرمحمدجبر13059558دراسة خاصةسلفيت
العلوم االنسانية58158.1ابو سيفيوسفمحمد سليمرائد13059563دراسة خاصةسلفيت
العلوم االنسانية52252.2زيادهعبدالحليمصالحفاروق13059585دراسة خاصةسلفيت
العلوم االنسانية61561.5عبدهللاسليمانتيسيرفراس13059586دراسة خاصةسلفيت
العلوم االنسانية53153.1عزامموسىجمالاحمد13059602دراسة خاصةسلفيت
العلوم االنسانية58758.7صالحاحمدمحموداحمد13059606دراسة خاصةسلفيت
العلوم االنسانية54154.1شتيهأحمدمصطفىاحمد13059607دراسة خاصةسلفيت
العلوم االنسانية58458.4شتاتمصطفىجھاداسامه13059608دراسة خاصةسلفيت
العلوم االنسانية50850.8دلوعبدالحافظجواداسالم13059609دراسة خاصةسلفيت
العلوم االنسانية50550.5جاموسعبد الرحيممحموداشرف13059610دراسة خاصةسلفيت
العلوم االنسانية56056طليبمحمودحلميانس13059613دراسة خاصةسلفيت
العلوم االنسانية76476.4يوسفجميلنظامايھاب13059615دراسة خاصةسلفيت
العلوم االنسانية65065الميمحمودأحمدبدر13059616دراسة خاصةسلفيت
العلوم االنسانية51951.9محمدجبرمحمدجبر13059617دراسة خاصةسلفيت
العلوم االنسانية68568.5بركاتاحمدنديمجعفر13059618دراسة خاصةسلفيت
العلوم االنسانية52852.8دار موسىعودةفالححمادة13059620دراسة خاصةسلفيت
العلوم االنسانية54254.2عبد الحميدمطاوعسامرربيع13059623دراسة خاصةسلفيت
العلوم االنسانية50350.3زيادهحسنعبدالحليمزياده13059625دراسة خاصةسلفيت
العلوم االنسانية53153.1عقلعبدالرحمنامجدعبدالرحمن13059629دراسة خاصةسلفيت
العلوم االنسانية55555.5ابراھيممحمدخالدعالء13059632دراسة خاصةسلفيت
العلوم االنسانية51351.3حسينمطلقعبدالفتاحعلي13059633دراسة خاصةسلفيت
العلوم االنسانية57657.6ابو ميزرمحمدأسعدفادي13059638دراسة خاصةسلفيت
العلوم االنسانية69969.9حايكمحمديوسففرج13059639دراسة خاصةسلفيت
العلوم االنسانية53053مصطفىمحمودتيسيرقصي13059640دراسة خاصةسلفيت
العلوم االنسانية51951.9علي أحمديوسفمحمودماھر13059641دراسة خاصةسلفيت
العلوم االنسانية58658.6صالحيوسفمصطفىمحمود13059645دراسة خاصةسلفيت
العلوم االنسانية59259.2بكرحمدانجھادمعتز13059648دراسة خاصةسلفيت
العلوم االنسانية51451.4احمد بكرشوقيشوكتمھدي13059649دراسة خاصةسلفيت
العلوم االنسانية51551.5محمود قرعوشاسماعيلعليوعد13059656دراسة خاصةسلفيت



العلوم االنسانية51651.6مرجانذيابعدنانيحيى13059657دراسة خاصةسلفيت
العلوم االنسانية65865.8ديكفرحاتعبدالحكيماسماء13059730دراسة خاصةسلفيت
العلوم االنسانية55255.2ابو ظاھرعبدالقادرداودسالم13059735دراسة خاصةسلفيت
العلوم االنسانية61961.9االسمراحمدحمدانكفاح13059744دراسة خاصةسلفيت
العلوم االنسانية71271.2صرصورمحمديوسفياسمين13059749دراسة خاصةسلفيت
العلوم االنسانية51051قزقسعيدمحمداسراء13059751دراسة خاصةسلفيت
العلوم االنسانية54054صوفيوسفمفيدانوار13059753دراسة خاصةسلفيت
العلوم االنسانية58758.7علي احمدسعيدحباسايمان13059754دراسة خاصةسلفيت
العلوم االنسانية55955.9شقيرعبد الرؤوفيوسفبراء13059756دراسة خاصةسلفيت
العلوم االنسانية53553.5سمارةطاللعبد االلهبراءة13059758دراسة خاصةسلفيت
العلوم االنسانية54154.1حسانقاسمعبدالمھديرزان13059761دراسة خاصةسلفيت
العلوم االنسانية51351.3زيديةحسينكمالروان13059762دراسة خاصةسلفيت
العلوم االنسانية51751.7داودعبدالحليمحسامروال13059765دراسة خاصةسلفيت
العلوم االنسانية51651.6صالحيوسفعوضزينب13059766دراسة خاصةسلفيت
العلوم االنسانية60160.1صالحعبدالقادرعبدالرؤوفسناء13059767دراسة خاصةسلفيت
العلوم االنسانية58258.2عامرداودعبد الحليمسھام13059768دراسة خاصةسلفيت
العلوم االنسانية57757.7ردادعمرعمرانشذا13059770دراسة خاصةسلفيت
العلوم االنسانية52252.2ابراھيميوسفجعفرضحى13059771دراسة خاصةسلفيت
العلوم االنسانية54754.7شباكسليمانحربعبير13059773دراسة خاصةسلفيت
العلوم االنسانية51151.1رمضانغالبباسلفاطمة13059774دراسة خاصةسلفيت
العلوم االنسانية51951.9عثمانصالحتيسيرفاطمه13059775دراسة خاصةسلفيت
العلوم االنسانية67367.3ابو زراصبيحعبد الجابرفريدة13059777دراسة خاصةسلفيت
العلوم االنسانية58458.4صرصورموسىانوركفاح13059778دراسة خاصةسلفيت
العلوم االنسانية56956.9ماضيجميلخليللين13059780دراسة خاصةسلفيت
العلوم االنسانية56856.8ابداححسناحمدماجده13059781دراسة خاصةسلفيت
العلوم االنسانية55655.6عبيدعبد الرحيمعبد المھديمي13059785دراسة خاصةسلفيت
العلوم االنسانية51751.7ابو ميزرمحمدعبدالكريمناديه13059787دراسة خاصةسلفيت
العلوم االنسانية53853.8ريانعودهمرواننظيرة13059791دراسة خاصةسلفيت
العلوم االنسانية53353.3عبدالفتاحفايزعوضھبه13059792دراسة خاصةسلفيت
العلوم االنسانية51051سليمشعبانمصطفىوعد13059793دراسة خاصةسلفيت
العلوم االنسانية53053دقروقفايزمحمدياسمين13059796دراسة خاصةسلفيت



العلوم االنسانية58758.7مصطفىجميلفايزاياد11059858دراسة خاصةجنوب نابلس
العلوم االنسانية59159.1عويسحسينعبد هللاساري11059871دراسة خاصةجنوب نابلس
العلوم االنسانية68468.4عوادصالحمحمدعالء11059884دراسة خاصةجنوب نابلس
العلوم االنسانية80480.4عبداتمحمدعليمحمد11059893دراسة خاصةجنوب نابلس
العلوم االنسانية57357.3نجارمحمودمروانمحمد11059894دراسة خاصةجنوب نابلس
العلوم االنسانية54854.8موسىرجاعبد الجابرأحمد11059910دراسة خاصةجنوب نابلس
العلوم االنسانية67667.6بني فضلفارسماھرأحمد11059911دراسة خاصةجنوب نابلس
العلوم االنسانية51151.1شراباسعدمحموداسعد11059916دراسة خاصةجنوب نابلس
العلوم االنسانية53153.1حسينحسينمحمدحسن11059921دراسة خاصةجنوب نابلس
العلوم االنسانية85785.7مدينهحسينعبدالحكيمحكم11059922دراسة خاصةجنوب نابلس
العلوم االنسانية72672.6مسلممحمدشوكترعد11059923دراسة خاصةجنوب نابلس
العلوم االنسانية50650.6عودهساميمحمدسامي11059927دراسة خاصةجنوب نابلس
العلوم االنسانية58158.1بني جابرشحادةمحمد خيرشحادة11059929دراسة خاصةجنوب نابلس
العلوم االنسانية50450.4دراوشهعيسىحسينصالح11059930دراسة خاصةجنوب نابلس
العلوم االنسانية73173.1عسراويمحمدعبدالرحمنطارق11059932دراسة خاصةجنوب نابلس
العلوم االنسانية59459.4ديريهموسىاحمدعدي11059934دراسة خاصةجنوب نابلس
العلوم االنسانية51751.7زين الدينعبد القادرعبد اللطيفعلي11059937دراسة خاصةجنوب نابلس
العلوم االنسانية55555.5ديكغالبعبد الغنيغالب11059940دراسة خاصةجنوب نابلس
العلوم االنسانية59359.3عمرانكايدجمعةكايد11059942دراسة خاصةجنوب نابلس
العلوم االنسانية58958.9عويساسماعيلخضرمثنى11059945دراسة خاصةجنوب نابلس
العلوم االنسانية54754.7حمايلحميدانصالحمجاھد11059946دراسة خاصةجنوب نابلس
العلوم االنسانية54554.5بني جامعبشيرحساممجد11059947دراسة خاصةجنوب نابلس
العلوم االنسانية55855.8عوادابراھيمأحمدمحمد11059948دراسة خاصةجنوب نابلس
العلوم االنسانية53153.1حمدحافظعبد الحكيممحمد11059951دراسة خاصةجنوب نابلس
العلوم االنسانية51451.4ياسينمسعودفالحمحمد11059953دراسة خاصةجنوب نابلس
العلوم االنسانية55655.6نصرنصرعبد االلهمسلم11059957دراسة خاصةجنوب نابلس
العلوم االنسانية67267.2خاطرفارسجمالمعاذ11059958دراسة خاصةجنوب نابلس
العلوم االنسانية57257.2عبدالحميدابراھيمحمداننادر11059962دراسة خاصةجنوب نابلس
العلوم االنسانية51051عودهمحمودمصطفىنادر11059963دراسة خاصةجنوب نابلس
العلوم االنسانية67567.5خريوشجابرعبد الناصرنافز11059964دراسة خاصةجنوب نابلس
العلوم االنسانية62962.9دوابشهاسعدعيسىھالل11059965دراسة خاصةجنوب نابلس



العلوم االنسانية52652.6مفلحفايزصالحوسام11059967دراسة خاصةجنوب نابلس
العلوم االنسانية64164.1خضرمحمد فوزي وحيدوليد11059968دراسة خاصةجنوب نابلس
العلوم االنسانية81881.8قادوسسليمانغالبإيناس11060026دراسة خاصةجنوب نابلس
العلوم االنسانية53953.9صنوبرمحمدثابتاروى11060027دراسة خاصةجنوب نابلس
العلوم االنسانية69669.6عمرمحمودسليمانبشرى11060032دراسة خاصةجنوب نابلس
العلوم االنسانية53153.1شرابمصطفىبشارحنين11060036دراسة خاصةجنوب نابلس
العلوم االنسانية70770.7عواداسعدمحمودخولة11060040دراسة خاصةجنوب نابلس
العلوم االنسانية81081زين الدينمحيسنعايدردينه11060044دراسة خاصةجنوب نابلس
العلوم االنسانية50650.6خروفمحمدخالدرندة11060047دراسة خاصةجنوب نابلس
العلوم االنسانية53753.7ازعرفالحعبد الرحيمفائده11060056دراسة خاصةجنوب نابلس
العلوم االنسانية52152.1حاج عليحسنعطانجوى11060062دراسة خاصةجنوب نابلس
العلوم االنسانية79979.9شحادةحسنعادلنور11060064دراسة خاصةجنوب نابلس
العلوم االنسانية50550.5قطصادقعبد هللاآالء11060070دراسة خاصةجنوب نابلس
العلوم االنسانية54254.2أبو ريدهھاللمحمدإيمان11060071دراسة خاصةجنوب نابلس
العلوم االنسانية51151.1يوسفعزتزيادازھار11060073دراسة خاصةجنوب نابلس
العلوم االنسانية51151.1اسماعيلعبدالرحمنمحمداسراء11060074دراسة خاصةجنوب نابلس
العلوم االنسانية50650.6ازعرعبد الرؤوفسھيلاميمه11060081دراسة خاصةجنوب نابلس
العلوم االنسانية52952.9ياسينطاھرماجدانصار11060082دراسة خاصةجنوب نابلس
العلوم االنسانية65265.2عودهمحمدطايلانوار11060083دراسة خاصةجنوب نابلس
العلوم االنسانية51951.9ازعرفالحصالحايمان11060086دراسة خاصةجنوب نابلس
العلوم االنسانية52552.5اقرعمحمدعبد الناصرايمان11060087دراسة خاصةجنوب نابلس
العلوم االنسانية58758.7لطايفهنجيبمحمدايمان11060089دراسة خاصةجنوب نابلس
العلوم االنسانية51851.8عودهخالدفھميايناس11060090دراسة خاصةجنوب نابلس
العلوم االنسانية53853.8جباليابراھيمحسنايه11060091دراسة خاصةجنوب نابلس
العلوم االنسانية70970.9نجممحمدصالحبيان11060092دراسة خاصةجنوب نابلس
العلوم االنسانية54654.6ازعرعايدفيصلبيان11060093دراسة خاصةجنوب نابلس
العلوم االنسانية50150.1صنوبرعبد هللاسعيدحنان11060096دراسة خاصةجنوب نابلس
العلوم االنسانية54254.2أبو شعيبعمرعباسدعاء11060098دراسة خاصةجنوب نابلس
العلوم االنسانية50650.6ازعرعايدفيصلدعاء11060099دراسة خاصةجنوب نابلس
العلوم االنسانية56556.5محمدفيصلصادقدالل11060100دراسة خاصةجنوب نابلس
العلوم االنسانية50050جبارهاسماعيلزكريازينب11060105دراسة خاصةجنوب نابلس



العلوم االنسانية52152.1زيادهعليعبد الرازقساره11060108دراسة خاصةجنوب نابلس
العلوم االنسانية56056داودعبد هللاغالبسالم11060111دراسة خاصةجنوب نابلس
العلوم االنسانية51651.6نشطهحسنمصطفىسميه11060113دراسة خاصةجنوب نابلس
العلوم االنسانية51651.6بني فضلمحمدنضالسھاد11060116دراسة خاصةجنوب نابلس
العلوم االنسانية51751.7أحمدأحمدمروانشروق11060118دراسة خاصةجنوب نابلس
العلوم االنسانية53153.1ابو ھاشممحمدنضالشريھان11060119دراسة خاصةجنوب نابلس
العلوم االنسانية50150.1يمكنور الدينعبد الباسطصراط11060121دراسة خاصةجنوب نابلس
العلوم االنسانية58658.6عودهصالحنبيلصفد11060123دراسة خاصةجنوب نابلس
العلوم االنسانية58558.5عابدحسينسعيدفاطمه11060126دراسة خاصةجنوب نابلس
العلوم االنسانية83983.9زيادهموسىمحمدفاطمه11060128دراسة خاصةجنوب نابلس
العلوم االنسانية66166.1قواريقكاملمحمدفداء11060129دراسة خاصةجنوب نابلس
العلوم االنسانية51951.9بني منيهجميلوائللينا11060133دراسة خاصةجنوب نابلس
العلوم االنسانية59059حمايلعبد هللاحميدانماريا11060134دراسة خاصةجنوب نابلس
العلوم االنسانية87687.6شحروجراجحفخريمريم11060137دراسة خاصةجنوب نابلس
العلوم االنسانية51651.6سعيدمحمودمحمدمنى11060140دراسة خاصةجنوب نابلس
العلوم االنسانية55155.1القطنحامدفتحينسرين11060141دراسة خاصةجنوب نابلس
العلوم االنسانية57657.6عبد الجبارخضرحسنھيا11060146دراسة خاصةجنوب نابلس
العلوم االنسانية53653.6ضميديمحمداحمدياسمين11060151دراسة خاصةجنوب نابلس
العلوم االنسانية51151.1سعادهصبحياسامهياسمين11060152دراسة خاصةجنوب نابلس
العلوم االنسانية54954.9عنتريابراھيممحمدابراھيم12060230دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية62962.9دبعيسعداتزھيراسالم12060247دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية50850.8علميهحسنسعيدحسن12060271دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية51251.2حمزهاسعدتيسيرحمزه12060276دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية72372.3يعيشنمرعصامعالء12060309دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية69869.8ندىحسينجھادعنان12060318دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية68268.2ضمرهجميلمحمدلؤي12060328دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية64864.8ابو غضيبعبد الرزاقمحمودمجاھد12060331دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية56456.4حموجودتخليلمحمد12060344دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية66966.9فالحمحمد فايزسلطانمحمد12060348دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية62862.8دويكاتحافظوليدمحمد12060367دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية71071صوصهروحيباسموليد12060411دراسة خاصةنابلس



العلوم االنسانية51451.4حننيابراھيمعايد ابراھيم12060415دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية58058قادوسمحمداحمدابراھيم12060416دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية51551.5بوريني ياسينمحمدجمالابي12060421دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية50250.2شتيهخالدسارياحسان12060422دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية53253.2ابو مغلييوسفمحمد سعدياحمد12060423دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية51051حننيذيبخالداحمد12060425دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية55555.5اسعداحمدزياداحمد12060426دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية62962.9شعبياحمدشاكراحمد12060428دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية51051شرايعهاحمدعصاماحمد12060429دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية53853.8ھنديةعبد الرحمنمازناحمد12060432دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية51451.4عابداكرمنائلاحمد12060433دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية56056دويكاتمحمدنضالاحمد12060434دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية53653.6ياسينخميسعبدهللاسامة12060437دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية52252.2ياسينبھجتمالكاسامه12060438دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية56856.8عاموديحامدسليمانس12060446دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية50250.2مرعيمحمد وليدسعدياياد12060447دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية61361.3عالونهحسنيحسامايھاب12060449دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية68268.2ابو شنبايوبنبيلايوب12060452دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية51551.5ناصرصبحياحمدبھاء12060454دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية54654.6قمحيةحسنيمحمدتامر12060459دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية54754.7الداريمفيدماھرتميم12060461دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية68068دويكاتعثمانبديعجاسر12060462دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية65365.3احولمحمدزيادجعفر12060463دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية59459.4حامدجميلخميسجميل12060464دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية58758.7نابلسيامينمحمدجھاد12060467دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية60760.7صوالحهمحمدنافعحامد12060470دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية78778.7حمادنهحسينناصرحسين12060473دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية60160.1محامدةعليباسمحمزة12060475دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية59159.1شتيةعليمحمودحمزة12060476دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية51551.5ترابياحمدمحمدخضر12060478دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية51151.1اقطمخليلمحمدخليل12060481دراسة خاصةنابلس



العلوم االنسانية51151.1دويكاتداودجمالداود12060482دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية70570.5دويكاتسليمانمحمودرأفت12060488دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية58958.9اشتيهمحمدفتحيسامح12060493دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية72972.9درويشاسعدخميسسعد12060495دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية70470.4ابو حاشيهسعيدجھادسعيد12060497دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية53953.9خريمزھديساميصالح12060504دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية67767.7دويكاتصالحفرحانصالح12060507دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية57957.9سلمانمروحساميصالح الدين12060508دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية57957.9ابو زھرةفھميعبد الحكيمضياء12060510دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية55555.5علي عبد هللاأحمدمحمدضياء12060511دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية50750.7سوالمهمحمودوائلضياء12060512دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية54854.8ديابابراھيماحمدطاھر12060514دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية54954.9بزرهعليمحمد ماجدعاصم12060516دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية52852.8ظاھرلطفيعبد هللاعاصم12060517دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية62462.4عصيدةمحمدناجحعاصم12060518دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية55555.5ابو غزالةعبدهللاعنانعبادة12060521دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية52052طشطوشاسماعيلعمارعباده12060522دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية62962.9سقف الحيطعبد الجبارعبد الكريمعبد الجبار12060523دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية50950.9نزالفيصلحسينعبد العزيز12060527دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية71471.4صيرفيعليعطا هللاعبد هللا12060530دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية54254.2شرفمصباحسميرعدي12060539دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية74674.6برقبرھان الدينعبد الجليلعدي12060540دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية53953.9اعطيويناصرازويدعالء12060543دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية51951.9دويكاتمحمدمحمودعالء12060545دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية53453.4بحشحسينسامرعلي12060548دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية50050خياطخالدجودتعمر12060549دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية59759.7طيانيوسفخليلعمر12060550دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية51051ضمرةشاكرجوادعمرو12060551دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية50950.9صيرفيسالمزيادعميد12060553دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية51351.3زباديحسنعمادعميد12060554دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية65365.3اشتيهمحمودمحمدعھد12060557دراسة خاصةنابلس



العلوم االنسانية51851.8درباسسعيداحمدفادي12060558دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية54854.8يدكمحمودحمدانفادي12060559دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية50050مسلممحمدصادقفادي12060561دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية58658.6عامرعادلعمارفراس12060566دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية51651.6أبو عيدةابراھيماحمدفؤاد12060568دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية50850.8حاج محمدلطفىفيصلمأمون12060574دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية65165.1بني جامعمثقالفتح هللامثقال12060575دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية51651.6خاروفعبد الھاديغازيمجدي12060578دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية52752.7نوحمحمداكرممحمد12060580دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية64464.4جناجرةمحمودحاتممحمد12060581دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية52852.8زيد الكيالنيامينخالدمحمد12060584دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية62162.1شخشيرعبد الحيطهمحمد12060585دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية50150.1نصاصرةمحمودعبد هللامحمد12060588دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية51551.5عيشهفايقفھميمحمد12060593دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية53953.9تمامبدويفوازمحمد12060594دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية59159.1مصريمحمدناصرمحمد12060597دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية53353.3واديمصطفىاحمدمحمود12060599دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية54454.4ھارونخميسجمالمحمود12060601دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية65865.8عصيدةاحمدمصطفىمحمود12060604دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية57757.7عبودزطاموليدمحمود12060605دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية52752.7زرباحمديابراھيممراد12060606دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية67267.2فارسفھميفارسمعاذ12060609دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية51751.7عنترياحمدمحمدمعن12060611دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية50650.6صراويربحيغازيمھدي12060616دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية56956.9صرديحمديعيدمھند12060618دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية54054دغلسفھميماجدموسى12060619دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية52352.3شريفمحمدعبد الفتاحناصر12060620دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية51151.1حننيتوفيقوائلنصار12060623دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية51251.2فرانعبد السالممحمودنعيم12060626دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية61461.4اشتيةنمرجمالنمر12060627دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية51051سلمانعبدالرحمننايفنمر12060628دراسة خاصةنابلس



العلوم االنسانية51451.4ابو ثابتمحمدثابتيزن12060637دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية53453.4ابو سلطحاحمدقاسميوسف12060642دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية60860.8شوليحسنمحموداسرار12060729دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية53453.4طويلعليمحمد حسناالء12060731دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية50950.9شناوييوسفمحمودايات12060736دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية58058فرحمصطفىمحمودايه12060740دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية58258.2رماحهرضوانعبد العزيزبھيه12060741دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية51751.7مصطفىسليمانمحمددعاء12060758دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية53953.9سالممحمدعبد الرؤوفرناء12060763دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية60060عودهفايزرائدزھيه12060771دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية78678.6نفنوفعبد الفتاحسالمهسماح12060778دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية59559.5عيرانمحمدباللصابرين12060786دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية57557.5مصريابراھيممھديعبير12060791دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية53553.5ھزيمحسنثابتغاده12060794دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية74874.8منصوراسعدھشامغدير12060798دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية57857.8رواجبهمحمدجميلمريم12060807دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية62162.1عاشورعبد هللافايزمھا12060812دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية53153.1اشتيهرسميسالمنداء12060818دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية60660.6موسىموسىعبد الحميدھديل12060822دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية61361.3عاشورعبد هللافايزھنادي12060825دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية62762.7نصاصرهعبد الجابرحسنوفاء12060829دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية56956.9جريداودطاھرياسمين12060832دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية51751.7قواريقحسنقاسماحالم12060837دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية57057بناتاحمدسھيلاريج12060838دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية69069الشملهاحمدعبد الفتاحاسيل12060839دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية56956.9الشنطيعبدهللاحمداالء12060842دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية67867.8قصصجودتخالداالء12060843دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية51651.6حسونهحسنعزاالء12060844دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية50050قناديلومحمد بشيرماجداالء12060845دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية55755.7غانمعبدالمجيدمحمداالء12060846دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية50250.2شتيهفؤادمسلمالفت12060847دراسة خاصةنابلس



العلوم االنسانية50250.2سمارهعبد الھادييحيىانسام12060851دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية51651.6شرفعثماناحمد ھاشماية12060855دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية51251.2عامرخالدطاھرايمان12060858دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية61661.6جبريونسعبد هللايه12060860دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية65965.9كمالعمرنضالايه12060862دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية57857.8سامحناعمررضوانبسمه12060865دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية55555.5عقادمحمد زھيرعبد الرزاقتسنيم12060869دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية68268.2فارسنظميربيعتماره12060870دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية56556.5حمامعليرمضانحنين12060873دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية50050عرنديمحمودخالدخلود12060875دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية50850.8عبد الحقحسنشاكرداليا12060876دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية54154.1جوابرةفياضحكمتدانا12060877دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية54754.7جبورمحمدجبردعاء12060878دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية53353.3سعدعبد الرحيمصالحدالل12060881دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية52652.6عمراناحمدفھميدنيا12060882دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية55755.7عوضصدقيمصطفىدينا12060884دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية50750.7سليمانفتحيمنيردينا12060885دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية52152.1شرايعهحسنمحمد ساميرانيه12060886دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية67167.1عصيدهاحمدنمررايه12060888دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية50850.8حمدسليمعمادربى12060890دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية50550.5عيسيناجيعليرجاء12060892دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية73573.5منيرصبحيحسانرشا12060893دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية52852.8جرارعةمحمدمحمودرفاء12060894دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية65165.1العبودحاتمكايدرنا12060896دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية50050عالونيخليلبھاءريما12060905دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية58458.4زيدرمضانمحمدسالي12060908دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية51851.8سمارهصايلعاھدسجا12060909دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية54954.9ھزاعمحمودجابرسجى12060910دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية51351.3زرباجمالفازسجى12060911دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية56456.4ابو زنطكاملسليمسالم12060912دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية61661.6مشاقيحامدواصفسناء12060913دراسة خاصةنابلس



العلوم االنسانية86686.6عقلمحمدعبدالرحمنسھى12060919دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية53853.8موسىمصطفىمحمودسھى12060920دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية58158.1عطغالبانورشادية12060923دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية64364.3االشقحسليمانمحمودشذى12060925دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية63063بشاراتسعيدانيسشروق12060926دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية68368.3ابو الروسعليشفيقشروق12060927دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية52652.6حرز هللاعليبسامشھد12060929دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية57257.2لداويفتحيمحسنشھد12060930دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية52452.4حننيعبدانورصفد12060933دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية55055ھنديعونيموسىصفية12060934دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية55355.3عامرحمدانباللضحى12060935دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية50050نصاصرةحامدمحمدعايشة12060937دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية54954.9صليبيياسرجمالغدير12060943دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية51751.7ششتريابراھيممحمد سميحفرح12060947دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية52252.2اسودمحمداحمدفوزية12060949دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية52852.8طحانعطازكرياقسم12060950دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية51651.6ابوسريةسليمانفيصلقمر12060951دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية52752.7البھنجاويرضوانخالدالرا12060953دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية54354.3قنديلحسينعبد الرؤوفليال12060956دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية55255.2حديديفوزيخالدليلى12060957دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية53953.9زبارةفوزيعمادمجد12060960دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية51051اشتيهحسنعبد الكريممرادي12060962دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية71571.5عمرشفيقمحمدمرام12060963دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية56656.6شتيهفوزيعبداللطيفمنال12060971دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية52652.6واديمسعودبساممنتھى12060972دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية51451.4صرصوريوسفحسنمنى12060973دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية51951.9شخشيرجودتمحمدمنى12060976دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية52452.4حسيبامحمودھيثمميس12060978دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية61061جناجرةمحمدرياضنادية12060982دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية57457.4حننيمعروفعارفنادية12060983دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية54054ظاھرمحمدمصطفىناديه12060984دراسة خاصةنابلس



العلوم االنسانية50150.1حنيشحسنسعيدنداء12060986دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية52652.6سمارهصايلمحمودنداء12060987دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية58758.7بركاتمحمدباسمنسرين12060990دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية51851.8أقرعإبراھيمعيسىنسرين12060991دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية52052عبد هللاعبد هللامحمدنسمه12060992دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية53753.7مسيمييوسفاسماعيلنھريا12060993دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية50050شوليحسنمحمدنوال12060994دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية55655.6استيتيهجميلحسننور12060995دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية51751.7عامرنايفخالدنور12060996دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية54654.6طبيلهحسنيھشامنور12060997دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية69169.1عواداحمدمحمودنورا12060998دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية56156.1شباروكمالاحمدھادية12061001دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية52252.2مھرنعيممحمدھادية12061002دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية53353.3حشاشمحمدسميحھبة12061004دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية53353.3دراوشةموسىعيسىھبة12061005دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية51851.8ذوقاننايفغسانھبه12061007دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية61661.6شرفطاھرنضالھبه12061008دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية59059ابو عيشةغنوممحمدھدى12061009دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية54554.5دويكاتمحمودمحمدھديل12061010دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية50750.7عليويشريفيوسفھديل12061012دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية50250.2عيادسعيدفرجھذال12061013دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية54754.7شرعبمحمدمحمودھمسه12061014دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية52952.9عقلعبد الرحمنحمزةھناء12061015دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية59659.6ملحيساحمدسامرورود12061019دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية55955.9ابو صالحابراھيممحمد نعيموالء12061023دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية52452.4ابو سيفحسنعز الدينياسمين12061030دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية55355.3استيتيهصبحيمحمودياسمين12061032دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية56256.2مصريابراھيممجديروال12061034دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية52452.4قادوسعارفسميحرھام12061037دراسة خاصةنابلس
العلوم االنسانية63963.9زايدحسناسعداحمد10061130دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية60060مجيرمهيونسنوحاحمد10061133دراسة خاصةجنين



العلوم االنسانية74274.2ابو فرختوفيقمحمودتوفيق10061146دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية66966.9حمارشهجميلعسافجميل10061150دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية73473.4ابو الربعوادمحمودرامي10061156دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية65865.8حوشيهمحمدبسامساھر10061160دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية59559.5كفايهطاھرناجيمناضل10061206دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية50050عسافعسافعنترھاني10061215دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية56256.2زين الدينجميلخالديحيى10061222دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية51151.1عباھرهابراھيمسعيدابراھيم10061228دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية53553.5مقبلاحمدمحمودابراھيم10061230دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية51151.1ياسينعمرمحمودابراھيم10061231دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية51251.2سعدياحمدخالداحمد10061234دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية55355.3مرعيغالبعادلاحمد10061236دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية55655.6شاعرحسينعبدهللاحمد10061237دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية54754.7جالمنهحسينعلياحمد10061238دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية52752.7سموديأحمدماجداحمد10061239دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية63163.1قبھاقاسممحمداحمد10061243دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية55955.9جالوديعبد الرازقمحموداحمد10061244دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية64364.3السعديمحمودغساناسامة10061247دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية55555.5نغنغيهاحمدبساماسحاق10061248دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية60860.8ابوالربأمينعمرامجد10061253دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية54454.4جرارسعيدجريرامير10061254دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية52552.5خمايسهنادرعليامير10061256دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية55255.2ابوالربنايفمحمودانس10061257دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية56556.5الحطوبمحمدعثماناوس10061258دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية53553.5جراداتمحمدأحمداياد10061259دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية55155.1السعديمحمدجمالبھاء10061264دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية51451.4صمادعةمحمودابراھيمجھاد10061266دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية56456.4ابو فرحهمحمدعبد الرحمنحسام10061271دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية58658.6ابو سخانافذفيصلحمزة10061275دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية51851.8نواھضهحسيناحمدحمزه10061277دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية68468.4خمايسهابراھيماكرمخليل الرحمن10061278دراسة خاصةجنين



العلوم االنسانية63863.8حجازيةصادقحسنرامي10061279دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية67167.1شيخ عليسعيدخالدرامي10061280دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية53353.3شاعرحسينعامرسامح10061284دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية62962.9صالحخالدنبيلسامر10061285دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية65665.6صباغحسنسليمانسعيد10061287دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية64264.2زكارنةتوفيقخالدسفيان10061288دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية53553.5قاسمصافيبسيمسلطان10061289دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية50550.5الفحلةشريفمحمدشريف10061291دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية52652.6جراداتسعيدمحمودصدام10061292دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية53953.9زيودفريدعدنانصھيب10061294دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية53153.1زوايدهحسينحسنطارق10061295دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية66066خلوفخالدعصامطارق10061296دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية58158.1جابرسليمانمصطفىعباده10061301دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية51651.6حمرانعبد الرحمنعارفعبد هللا10061303دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية50050سمارحسنعصامعبيده10061305دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية63463.4واكدجميلعبد الفتاحعلي10061312دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية52052ياسينعليمحمدعلي10061313دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية55055الحطوبمحمدخالدعمر10061315دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية52252.2عوادصالحعبدفادي10061319دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية56056قبھااحمدساميقتيبة10061322دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية52252.2سعديكاملعصامكامل10061323دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية50750.7ياسيناحمدزھيرمالك10061324دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية63363.3ابوالھيجامحمودرجامجاھد10061326دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية51651.6دبوسمحمدماجدمجاھد10061327دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية61061علياتكاملمحمدمجاھد10061328دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية56856.8كمامجينايففؤادمجد10061330دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية52352.3عمارنهحيدرحسنمجدي10061331دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية62162.1مرعيعبد الرحمناحمدمحمد10061332دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية63163.1محاميدصدقيبرھانمحمد10061336دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية57357.3جباليمحمدتوفيقمحمد10061338دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية71171.1جراداتابراھيمتيسيرمحمد10061339دراسة خاصةجنين



العلوم االنسانية64664.6زيودمحمدجميلمحمد10061340دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية57857.8ابو عابدعبد الحفيظرشيدمحمد10061343دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية63563.5الشرفيطاھرسليمانمحمد10061345دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية52152.1عزموطيرضاعادلمحمد10061347دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية50450.4ابو بكرمحمد عليعبد الكريممحمد10061349دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية59059خباصمحمدعمادمحمد10061351دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية50050مرتضىنافععمرمحمد10061352دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية48253.6أبو بكرمصطفىنبيلمحمد10061356دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية50950.9قبھامحمودجودتمحمود10061359دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية50250.2عيسىعبداللطيفحساممحمود10061360دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية50750.7صالحاحمدرضوانمحمود10061361دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية53553.5عطاطريتوفيقطالبمحمود10061362دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية53053ابوعبيدنصرغساننصر10061370دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية55255.2جراداتعبدهللابراھيمنعيم10061371دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية50050يحيىنادرحافظھيثم10061375دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية51351.3ابو حنانهفوزيعزميوائل10061376دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية64064صباغحسنسليموفا10061379دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية52352.3سباعنهجميلمحموديوسف10061381دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية67367.3واكدحسيناحمدثمين10061383دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية69469.4ابو الربكاملتيسيراسماء10061452دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية58058قاروطمحمدصالحاسماء10061453دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية86786.7عطاطرهيوسفعبد هللاتسنيم10061458دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية81581.5فارسعنادنبيلدعاء10061463دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية52252.2بريعارفحسنرھام10061467دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية63863.8الكرمتوفيقيوسفريما10061469دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية65465.4خميسحسنفيصلسھى10061473دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية71371.3فخورياحمدعمارسيرت10061474دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية54354.3حنتوليجبرسليمانشيرين10061476دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية59859.8عمارنهخالدمازنفرح10061482دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية63863.8حمادمحمداديبكوثر10061484دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية63363.3خطيبمحمودفاروقنداء10061487دراسة خاصةجنين



العلوم االنسانية56356.3سعيدمحمداحمدوداد10061497دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية65465.4سعديكمالعدنانياسمين10061500دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية56256.2ستيتيحسن(محمد جمال)اسماء10061505دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية54454.4ابومويسمحمدربحياسماء10061506دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية50550.5مسادانيسعلياسماء10061507دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية54554.5جعبشحادةمحمداسماء10061508دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية51851.8عارضه(احمد عزات)عبد الصمداصاله10061510دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية54154.1ناديعليعبد الكريماالء10061512دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية52752.7سيالويخالداسامهانوار10061515دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية51751.7سعديهمحمدطاللانوار10061517دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية54754.7زيدشعبانمحمدانوار10061518دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية52852.8تركماناحمداسامهايباء10061520دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية55855.8زيودمحمدمرادايمان10061522دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية53253.2العمورخليلمحمدايه10061523دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية54654.6عمارنةعلي محمدبراء10061524دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية63463.4حريريمحمدعبد الحكيمبراءه10061525دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية50850.8(محمود دواسي)محمدتوفيقبيان10061527دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية55255.2زيودشفيقحسينجالء10061528دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية58758.7ابو حمادعبد الرحمنعبد الرزاقجلنار10061529دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية50650.6ابو حسناحمدسليمحنان10061532دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية59359.3زيدحسنمصطفىخديجة10061533دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية56856.8بدويسليمانحسيندعاء10061534دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية51051ابو الحياتنعيمماھرديانا10061536دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية55355.3حبوشمحمدخميسرندة10061542دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية51451.4حوشيهكاملرزقرنين10061543دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية50150.1السعديسعيدسليمانروند10061545دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية53553.5يعقوبعبد هللاعليروند10061546دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية53153.1مرعيفالحصابررويده10061547دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية56856.8عمارنهرضاباسلريم10061548دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية61461.4مھرمحمودارقمسجود10061550دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية64264.2مسعودرفيقوليدسكينة10061551دراسة خاصةجنين



العلوم االنسانية58058طالبخليلعبد الكريمسمر10061553دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية62662.6الحاجفوزيباسمسميه10061554دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية65465.4محمودعبد الرحمنحكمسيمون10061557دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية55855.8مرعيأحمدمحمدشاديه10061558دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية52152.1جعبشحادةجميلشيماء10061559دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية65265.2حواشينسليمعمرضحى10061560دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية51351.3طوباسيرضامحمودضحى10061561دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية52452.4شبيبونمرذيبعرين10061565دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية52252.2عالقمهفارسباسمعلياء10061566دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية52552.5زيدمحمودعمرمجد10061572دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية45350.3دبابنهلطفيموسىمرام10061575دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية57157.1سموراحمدابراھيممروه10061577دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية50850.8خمايسهابراھيماكرممنى10061579دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية53953.9سموديرضوانغسانمھا10061581دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية51351.3عابدمحمدفخرنجالء10061584دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية51151.1طحاينهطاھرمحمدنور10061586دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية58958.9العكربرھانعامرھنادي10061591دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية51051زيدلطفيفايزياسمين10061598دراسة خاصةجنين
العلوم االنسانية54354.3خليفةسعيدمحمدجھاد28061695دراسة خاصةقباطية
العلوم االنسانية59559.5كميلمحمدعمرابراھيم28061734دراسة خاصةقباطية
العلوم االنسانية56456.4تليمحمدعبد المنعماحمد28061736دراسة خاصةقباطية
العلوم االنسانية53053صبيحمحمدزيادارود28061739دراسة خاصةقباطية
العلوم االنسانية52652.6محمودمحمدعايدايمن28061742دراسة خاصةقباطية
العلوم االنسانية58158.1ربايعةأحمدكمالأحمد28061743دراسة خاصةقباطية
العلوم االنسانية71771.7سعاداتسليمكفاحأنس28061745دراسة خاصةقباطية
العلوم االنسانية51251.2برھمعطيةشريفبدر28061747دراسة خاصةقباطية
العلوم االنسانية52652.6كميلرفيقاحمدرائف28061755دراسة خاصةقباطية
العلوم االنسانية50050محمودمحمودعامررأفت28061757دراسة خاصةقباطية
العلوم االنسانية53453.4مرشدسعيداحمدرياض28061759دراسة خاصةقباطية
العلوم االنسانية56456.4سالمةكاملخليلسامح28061760دراسة خاصةقباطية
العلوم االنسانية61561.5سمارةفايزخالدسليم28061761دراسة خاصةقباطية



العلوم االنسانية55055البزورسعيداحمدصالح28061763دراسة خاصةقباطية
العلوم االنسانية54554.5موسىيوسفمحمودطارق28061765دراسة خاصةقباطية
العلوم االنسانية54254.2احويطيمحمودعليعبدالحكيم28061766دراسة خاصةقباطية
العلوم االنسانية52152.1جلبوشكاملكمالعبد الحكيم28061767دراسة خاصةقباطية
العلوم االنسانية64564.5كميليوسفمحمودعبدالقادر28061768دراسة خاصةقباطية
العلوم االنسانية61261.2نعيراتمحمدرفعتفراس28061771دراسة خاصةقباطية
العلوم االنسانية53053غنامسعيدفوزيفرج28061772دراسة خاصةقباطية
العلوم االنسانية52752.7ربايعةابراھيمعمركرم28061773دراسة خاصةقباطية
العلوم االنسانية73973.9خليفهمحمدخالدلؤي28061774دراسة خاصةقباطية
العلوم االنسانية50950.9حمامرهحسنرضوانمؤمن28061776دراسة خاصةقباطية
العلوم االنسانية68068فيصلسعيداحمدمحمد28061778دراسة خاصةقباطية
العلوم االنسانية62062عبد العزيزخالدرياضمحمد28061782دراسة خاصةقباطية
العلوم االنسانية58058نزالعودةعليمحمد28061786دراسة خاصةقباطية
العلوم االنسانية65365.3مصطفىمحمدقاسممحمد28061789دراسة خاصةقباطية
العلوم االنسانية52952.9كميلعبدالقادرصالحمحمود28061791دراسة خاصةقباطية
العلوم االنسانية55955.9انعيراتسليمعمرمحمود28061792دراسة خاصةقباطية
العلوم االنسانية55355.3العارضةمحمودمحمدمحمود28061793دراسة خاصةقباطية
العلوم االنسانية54654.6عسافمحمودھشاممصطفى28061799دراسة خاصةقباطية
العلوم االنسانية56456.4عبد العزيزمحمدحسنمعاذ28061801دراسة خاصةقباطية
العلوم االنسانية63363.3حنتوليمحمدرشيدمفيد28061803دراسة خاصةقباطية
العلوم االنسانية52952.9لحلوحموسىمحمدمھدي28061804دراسة خاصةقباطية
العلوم االنسانية51351.3نزالمحمدجمالميسر28061808دراسة خاصةقباطية
العلوم االنسانية63763.7خليليةمحمودأديبنسيم28061810دراسة خاصةقباطية
العلوم االنسانية57957.9قاسم سليمانرفيقمرشدنصار28061811دراسة خاصةقباطية
العلوم االنسانية50850.8النعيراتعليابراھيمنضال28061812دراسة خاصةقباطية
العلوم االنسانية60260.2ماليشةأمينخليلوائل28061817دراسة خاصةقباطية
العلوم االنسانية69269.2ابوالربعبدهللاعليدجانة28061820دراسة خاصةقباطية
العلوم االنسانية81881.8كميلعوضمحمداسيل28061901دراسة خاصةقباطية
العلوم االنسانية52552.5محمودعبد الكريمفريداكرام28061902دراسة خاصةقباطية
العلوم االنسانية54454.4ابو الربعبد اللطيفحسنسوسن28061910دراسة خاصةقباطية
العلوم االنسانية58358.3عبد العزيزمحمداحمدعايده28061911دراسة خاصةقباطية



العلوم االنسانية68968.9معاليعبد الرحمنماھرغاده28061912دراسة خاصةقباطية
العلوم االنسانية65165.1ذيبمصطفىمحمدفداء28061914دراسة خاصةقباطية
العلوم االنسانية53953.9خليليهأسعدحسيناخالص28061920دراسة خاصةقباطية
العلوم االنسانية57057نعيراتاحمدفريداسماء28061923دراسة خاصةقباطية
العلوم االنسانية80780.7زعرورمسعودكاملاشواق28061924دراسة خاصةقباطية
العلوم االنسانية53753.7علي صالحمحمدأحمداالء28061925دراسة خاصةقباطية
العلوم االنسانية57557.5ربايعةانيسثابتامل28061926دراسة خاصةقباطية
العلوم االنسانية57857.8عالونةمحمدخالدانصار28061927دراسة خاصةقباطية
العلوم االنسانية53953.9تاللوهمحمدانورانوار28061928دراسة خاصةقباطية
العلوم االنسانية51851.8ابو الربسليمانعبد القادرانوار28061929دراسة خاصةقباطية
العلوم االنسانية56856.8قصراويحسينعبد اللطيفاھداء28061930دراسة خاصةقباطية
العلوم االنسانية72772.7فشافشهسعيدعبد اللطيفايمان28061931دراسة خاصةقباطية
العلوم االنسانية52152.1كميلناصرأمجدآيه28061932دراسة خاصةقباطية
العلوم االنسانية63763.7حبنينسالمجھادأماني28061934دراسة خاصةقباطية
العلوم االنسانية63163.1زكارنهحسنيعمادأماني28061935دراسة خاصةقباطية
العلوم االنسانية74874.8النصرمحمدعونيإسراء28061936دراسة خاصةقباطية
العلوم االنسانية60960.9ابو سمرهفريدمنذردالين28061940دراسة خاصةقباطية
العلوم االنسانية52252.2ربايعةاحمدمحمددينا28061943دراسة خاصةقباطية
العلوم االنسانية51351.3قواصنهعبدالرحمنمحمودسجى28061950دراسة خاصةقباطية
العلوم االنسانية52952.9معاليعطاسالمسالم28061952دراسة خاصةقباطية
العلوم االنسانية54954.9زكارنهمحمودخالدسينا28061955دراسة خاصةقباطية
العلوم االنسانية52752.7ابو الربعبد اللطيفتيسيرشروق28061956دراسة خاصةقباطية
العلوم االنسانية56956.9ابو الربراشدكمالشھد28061957دراسة خاصةقباطية
العلوم االنسانية51651.6برھمصالحباسمغادة28061961دراسة خاصةقباطية
العلوم االنسانية52352.3البزورأمينحسامفاديه28061963دراسة خاصةقباطية
العلوم االنسانية53653.6ارشيدصالحنبيهفاطمة28061964دراسة خاصةقباطية
العلوم االنسانية54954.9نزازلهجمالخالدالنا28061966دراسة خاصةقباطية
العلوم االنسانية58358.3ربايعةمحمودمروانمرام28061969دراسة خاصةقباطية
العلوم االنسانية51351.3ربايعةعبدالحميديزيدمي28061972دراسة خاصةقباطية
العلوم االنسانية65565.5عمرذيبمحمدناھده28061973دراسة خاصةقباطية
العلوم االنسانية55155.1البزورغالبأحمدنرجس28061975دراسة خاصةقباطية



العلوم االنسانية50950.9عالونةحسينرياضنور28061976دراسة خاصةقباطية
العلوم االنسانية51051ربايعةصالحعبداللطيفھمسات28061979دراسة خاصةقباطية
العلوم االنسانية53553.5سباعنهيوسففوزيھناء28061980دراسة خاصةقباطية
العلوم االنسانية61961.9عبيدفارسسميروفاء28061983دراسة خاصةقباطية
العلوم االنسانية63263.2ابو عيدطهمحمدوالء28061984دراسة خاصةقباطية
العلوم االنسانية55055حنتولينجيبعبد الرزاقرباب28061985دراسة خاصةقباطية
العلوم االنسانية60960.9الصالحصادقكاملاحمد29062053دراسة خاصةطوباس
العلوم االنسانية73873.8شلبيعبد العزيزناصرادھم29062054دراسة خاصةطوباس
العلوم االنسانية66266.2بلوانيشحادهباسمصدام29062068دراسة خاصةطوباس
العلوم االنسانية63963.9صبحخالدابراھيموفا29062086دراسة خاصةطوباس
العلوم االنسانية54454.4ابوحميداحمدخالديوسف29062088دراسة خاصةطوباس
العلوم االنسانية51751.7وھدانرفيقاحمدايسر29062090دراسة خاصةطوباس
العلوم االنسانية57157.1وھدانعبدهللاعبدالرحيمتوفيق29062093دراسة خاصةطوباس
العلوم االنسانية58458.4صوافطهحسنيعقابحسني29062094دراسة خاصةطوباس
العلوم االنسانية53953.9مساعيدصالحانيسربيع29062096دراسة خاصةطوباس
العلوم االنسانية52452.4ضباباتصدقيمحمدصدقي29062099دراسة خاصةطوباس
العلوم االنسانية60660.6بشاراتمحمدعوضعاھد29062100دراسة خاصةطوباس
العلوم االنسانية70470.4صوافطهجميلمحمدعبداالله29062101دراسة خاصةطوباس
العلوم االنسانية51951.9ماللحةرمضانحسنعدنان29062102دراسة خاصةطوباس
العلوم االنسانية64764.7دراغمهاحمدخالدعماد29062105دراسة خاصةطوباس
العلوم االنسانية52252.2بني عودهخضراخضيرعمار29062106دراسة خاصةطوباس
العلوم االنسانية54954.9البزورمحمدناصرعمار29062107دراسة خاصةطوباس
العلوم االنسانية53153.1بني عودهھزاعرياضليث29062110دراسة خاصةطوباس
العلوم االنسانية65065ياسينصالحعبد الحميدمؤمن29062111دراسة خاصةطوباس
العلوم االنسانية50550.5ابوحسنفايقحربيمحمد29062114دراسة خاصةطوباس
العلوم االنسانية51551.5صوافطهعبد الكريمفريدمحمد29062117دراسة خاصةطوباس
العلوم االنسانية54554.5ابوكباشعبدربهشحدةمعين29062121دراسة خاصةطوباس
العلوم االنسانية51551.5خرازفؤادعزميمعين29062122دراسة خاصةطوباس
العلوم االنسانية52852.8صبححسينخالدمنير29062127دراسة خاصةطوباس
العلوم االنسانية52052ضراغمهعليانعليمحمد29062128دراسة خاصةطوباس
العلوم االنسانية51851.8خريسعليرياضعماد29062129دراسة خاصةطوباس



العلوم االنسانية53253.2دراغمهرشيدرشديسائده29062205دراسة خاصةطوباس
العلوم االنسانية54554.5بلويأحمدمحمدساره29062206دراسة خاصةطوباس
العلوم االنسانية53153.1بني عودهعبد الكريمصايلاسماء29062211دراسة خاصةطوباس
العلوم االنسانية53653.6عبدهللاأحمدمحمدأسماء29062212دراسة خاصةطوباس
العلوم االنسانية57757.7دراغمهمحمدمحمودازھار29062215دراسة خاصةطوباس
العلوم االنسانية54454.4دراغمةعليانعادلاكتمال29062216دراسة خاصةطوباس
العلوم االنسانية60360.3صوافطهصالحرفيقانغام29062219دراسة خاصةطوباس
العلوم االنسانية50150.1دراغمهحسينياسربشيره29062220دراسة خاصةطوباس
العلوم االنسانية56156.1صوافطهفايزرافعحنين29062227دراسة خاصةطوباس
العلوم االنسانية51051دراغمهراشدمرادحنين29062228دراسة خاصةطوباس
العلوم االنسانية51851.8حمدانيوسفناجيرائده29062230دراسة خاصةطوباس
العلوم االنسانية51251.2دراغمهحمدهللارافعربا29062231دراسة خاصةطوباس
العلوم االنسانية54154.1عايدزيدانمحمودريم29062232دراسة خاصةطوباس
العلوم االنسانية54954.9ابو محسنحامدموفقسجود29062233دراسة خاصةطوباس
العلوم االنسانية50750.7فقھاسليمانلطفي فارسسناء29062236دراسة خاصةطوباس
العلوم االنسانية57657.6ابوعرهرشيدمحمدفاطمه29062240دراسة خاصةطوباس
العلوم االنسانية53953.9عبدالرازقمحمدرباحكفاح29062243دراسة خاصةطوباس
العلوم االنسانية63963.9عوايصةمصطفىسلطانھبة29062247دراسة خاصةطوباس
العلوم االنسانية52052دراغمهالفيعالنوفيقه29062250دراسة خاصةطوباس
العلوم االنسانية91291.2ردادداودمحمودأحمد14062334دراسة خاصةطولكرم
العلوم االنسانية53053عطارمحمدعمرإيھاب14062344دراسة خاصةطولكرم
العلوم االنسانية51951.9جمالحسينزياداشرف14062345دراسة خاصةطولكرم
العلوم االنسانية73373.3نعالوهمحمدساميمحمد14062386دراسة خاصةطولكرم
العلوم االنسانية51851.8ابـراھيممحمدمحمودابراھيم14062406دراسة خاصةطولكرم
العلوم االنسانية62862.8ستيتيأحمدسليمأحمد14062407دراسة خاصةطولكرم
العلوم االنسانية52552.5اسعدمحمودمحمدأحمد14062408دراسة خاصةطولكرم
العلوم االنسانية54054الدعمينجاةمحموداشرف14062413دراسة خاصةطولكرم
العلوم االنسانية53553.5سعايدهحسنابراھيمامير14062415دراسة خاصةطولكرم
العلوم االنسانية62462.4اسعيداحمدعطيهايھاب14062417دراسة خاصةطولكرم
العلوم االنسانية51951.9الشوبكيتوفيقعليجراح14062422دراسة خاصةطولكرم
العلوم االنسانية50150.1بدرانأحمدعمرجالء14062424دراسة خاصةطولكرم



العلوم االنسانية50850.8قعدانعبد الرحمنجمالجالل14062425دراسة خاصةطولكرم
العلوم االنسانية52252.2غانمسعيدكاملحسام14062427دراسة خاصةطولكرم
العلوم االنسانية50050قبحسنيبھجتحسني14062428دراسة خاصةطولكرم
العلوم االنسانية56956.9مھداويخالدسميرخالد14062431دراسة خاصةطولكرم
العلوم االنسانية52052سليطمحمدوليدخالد14062434دراسة خاصةطولكرم
العلوم االنسانية51051حسينسعيدياسرخالد14062435دراسة خاصةطولكرم
العلوم االنسانية53353.3العبيدعبد ربهحمادراكان14062436دراسة خاصةطولكرم
العلوم االنسانية50550.5سيفأحمدعبد اللطيفضرغام14062443دراسة خاصةطولكرم
العلوم االنسانية61761.7ھرشيمحمدعبد اللطيفعبد هللا14062447دراسة خاصةطولكرم
العلوم االنسانية58158.1حسينامينخيريعبيده14062450دراسة خاصةطولكرم
العلوم االنسانية52352.3ابو بكرمحمدمصطفىعزالدين14062451دراسة خاصةطولكرم
العلوم االنسانية73373.3الخضرمحمودمحمدعمر14062453دراسة خاصةطولكرم
العلوم االنسانية52952.9ابو خماشسالمخالدفادي14062455دراسة خاصةطولكرم
العلوم االنسانية61161.1شافعيمحمودمحمدفھد14062457دراسة خاصةطولكرم
العلوم االنسانية59359.3عريشهعبد الحفيظمحمد عادلكفاح14062462دراسة خاصةطولكرم
العلوم االنسانية59759.7عبدومحمودعمادلواء14062464دراسة خاصةطولكرم
العلوم االنسانية50050األشقرجميلجمالمؤيد14062465دراسة خاصةطولكرم
العلوم االنسانية52652.6عامرابراھيمعامرمحبوب14062469دراسة خاصةطولكرم
العلوم االنسانية50550.5جمعهمحمدأحمدمحمد14062471دراسة خاصةطولكرم
العلوم االنسانية55655.6زبنعبد اللطيفابراھيممحمد14062473دراسة خاصةطولكرم
العلوم االنسانية50050غولمحمودراتبمحمد14062478دراسة خاصةطولكرم
العلوم االنسانية50250.2جمعهعبد هللاعبد الرحمنمحمد14062482دراسة خاصةطولكرم
العلوم االنسانية53153.1ثلثينعبد الحقعبد هللامحمد14062483دراسة خاصةطولكرم
العلوم االنسانية56356.3ضميريحمدانمشھورمحمد14062488دراسة خاصةطولكرم
العلوم االنسانية53453.4عوفييوسفمنصورمحمد14062489دراسة خاصةطولكرم
العلوم االنسانية50650.6كركورمحمد سعيدنسيممحمد14062490دراسة خاصةطولكرم
العلوم االنسانية50950.9ابو حربيوسفساطيمحمود14062492دراسة خاصةطولكرم
العلوم االنسانية51851.8حامدمحمودمحمدمحمود14062493دراسة خاصةطولكرم
العلوم االنسانية59659.6خليلمصطفىمرشدمصطفى14062495دراسة خاصةطولكرم
العلوم االنسانية52852.8بدوانعبد الرحيمجمالمعتصم14062498دراسة خاصةطولكرم
العلوم االنسانية70870.8علي اسطهيوسفسعيدمنيار14062500دراسة خاصةطولكرم



العلوم االنسانية54254.2صباحجميلعبد الرحيمھاني14062502دراسة خاصةطولكرم
العلوم االنسانية75275.2علياناسعديوسفأنسام14062581دراسة خاصةطولكرم
العلوم االنسانية69569.5االسعدعمرصالحأنوار14062582دراسة خاصةطولكرم
العلوم االنسانية59259.2اشحادهيوسففوزيحليمه14062591دراسة خاصةطولكرم
العلوم االنسانية62362.3شحرورتوفيقحسنيرماء14062597دراسة خاصةطولكرم
العلوم االنسانية67567.5الضميريصالحلطفيرھام14062600دراسة خاصةطولكرم
العلوم االنسانية61461.4عطا هللاأحمدحمزهسحر14062602دراسة خاصةطولكرم
العلوم االنسانية52252.2يوسفمحمديوسفسماح14062604دراسة خاصةطولكرم
العلوم االنسانية54154.1حادرعبد هللابشيرسھاد14062605دراسة خاصةطولكرم
العلوم االنسانية66366.3بايررجاعمرشيماء14062610دراسة خاصةطولكرم
العلوم االنسانية68568.5قرعانأحمدفتحيكرم14062620دراسة خاصةطولكرم
العلوم االنسانية61661.6حمدانفارسأحمدالره14062621دراسة خاصةطولكرم
العلوم االنسانية72072ابو غاليحسناحمدليالي14062623دراسة خاصةطولكرم
العلوم االنسانية60060حمدانصدقيعبد القادرنور14062628دراسة خاصةطولكرم
العلوم االنسانية66366.3محاجنةأحمدحميدھناء14062631دراسة خاصةطولكرم
العلوم االنسانية73473.4سليمانحسنيأكرموالء14062634دراسة خاصةطولكرم
العلوم االنسانية55455.4عودهقاسمساميياسمين14062635دراسة خاصةطولكرم
العلوم االنسانية53153.1مرعيأحمدمرعياماني14062638دراسة خاصةطولكرم
العلوم االنسانية53853.8رضوانمحمدفريحايمان14062639دراسة خاصةطولكرم
العلوم االنسانية52752.7كتانهحسن راشدمؤيداثار14062640دراسة خاصةطولكرم
العلوم االنسانية51651.6مصاروهنجيبمحمد حسناسراء14062641دراسة خاصةطولكرم
العلوم االنسانية56956.9شبراويرجامحمداسماء14062643دراسة خاصةطولكرم
العلوم االنسانية53453.4خليلحسينشريفاسيل14062645دراسة خاصةطولكرم
العلوم االنسانية50850.8عبد العاصيعبد الرازقلؤياالء14062647دراسة خاصةطولكرم
العلوم االنسانية56956.9عازممحمودأحمدامنه14062648دراسة خاصةطولكرم
العلوم االنسانية51751.7فقھاعليسميرامينه14062650دراسة خاصةطولكرم
العلوم االنسانية52452.4ابو اسيمحمودفؤادانوار14062651دراسة خاصةطولكرم
العلوم االنسانية53053خليلصبحيسائدايات14062654دراسة خاصةطولكرم
العلوم االنسانية53553.5شريمسعيدسميرايات14062655دراسة خاصةطولكرم
العلوم االنسانية51851.8بابيهمحمودأحمدايه14062659دراسة خاصةطولكرم
العلوم االنسانية54254.2العيسىمحمدفخريبراء14062661دراسة خاصةطولكرم



العلوم االنسانية53553.5قوزحعبد الرحمنمعينبراءه14062663دراسة خاصةطولكرم
العلوم االنسانية50050شديدخضرعماربراعم14062664دراسة خاصةطولكرم
العلوم االنسانية56356.3سرحانحسينبرھانبريھان14062665دراسة خاصةطولكرم
العلوم االنسانية58158.1كتانهعيسىمحمدبنان14062666دراسة خاصةطولكرم
العلوم االنسانية51351.3صالحابو السعودنبيلجيالن14062671دراسة خاصةطولكرم
العلوم االنسانية51351.3غانمسعيدعبد الرزاقحال14062672دراسة خاصةطولكرم
العلوم االنسانية56856.8جمعهمحمدأحمدحنان14062673دراسة خاصةطولكرم
العلوم االنسانية59459.4حمدانأحمدمحمدداليا14062676دراسة خاصةطولكرم
العلوم االنسانية58458.4ضمايرهمحمودمحمدداليا14062677دراسة خاصةطولكرم
العلوم االنسانية52452.4طالبعبد القادرعدنانرؤيا14062685دراسة خاصةطولكرم
العلوم االنسانية61561.5تكروريعبد الغنيعليرحيق14062687دراسة خاصةطولكرم
العلوم االنسانية55855.8كتانهأحمدمحمد سعيدرشا14062688دراسة خاصةطولكرم
العلوم االنسانية59359.3جيتاويمحمدبسامرنين14062689دراسة خاصةطولكرم
العلوم االنسانية53653.6الدعمهسليمانجمالرواء14062690دراسة خاصةطولكرم
العلوم االنسانية50450.4الشعبياحمدمحمدريھام14062692دراسة خاصةطولكرم
العلوم االنسانية57657.6عمارهعمرمحمدسمر14062697دراسة خاصةطولكرم
العلوم االنسانية55355.3بديرسميحقسامسناء14062700دراسة خاصةطولكرم
العلوم االنسانية60260.2ابو صالحمصطفىعمرسھى14062702دراسة خاصةطولكرم
العلوم االنسانية54254.2شحرورخالدحسامشروق14062704دراسة خاصةطولكرم
العلوم االنسانية52252.2كتانيامينخالدشريفه14062705دراسة خاصةطولكرم
العلوم االنسانية54354.3ھرشهيوسفعاطفغدير14062708دراسة خاصةطولكرم
العلوم االنسانية52952.9بدررشيدخالدفداء14062709دراسة خاصةطولكرم
العلوم االنسانية52052منيزلمحمودجمالليالي14062712دراسة خاصةطولكرم
العلوم االنسانية55655.6ساكتأحمدوسيطمروه14062713دراسة خاصةطولكرم
العلوم االنسانية60160.1شنارمسعوديعقوبمريم14062715دراسة خاصةطولكرم
العلوم االنسانية52752.7جيباتأحمدمحمد عليمنى14062718دراسة خاصةطولكرم
العلوم االنسانية60560.5شكريمحمودفايزمنى14062719دراسة خاصةطولكرم
العلوم االنسانية52352.3رجبعبد الرحمنامينمي14062720دراسة خاصةطولكرم
العلوم االنسانية55355.3زيتاويمحمودمصطفىميادة14062721دراسة خاصةطولكرم
العلوم االنسانية55255.2الخطيبمصطفىابراھيمميرفت14062722دراسة خاصةطولكرم
العلوم االنسانية56756.7سليمانرفيقعمرميساء14062723دراسة خاصةطولكرم



العلوم االنسانية66866.8عساروهمحمدعمرنوره14062726دراسة خاصةطولكرم
العلوم االنسانية53253.2حسنحسنيمحمدھبه14062727دراسة خاصةطولكرم
العلوم االنسانية55455.4عودة هللاعبد الرحمنھشامھديل14062728دراسة خاصةطولكرم
العلوم االنسانية50450.4حويطيعيدرشادھنادي14062730دراسة خاصةطولكرم
العلوم االنسانية51451.4درويشمصطفىمحمدوداد14062732دراسة خاصةطولكرم
العلوم االنسانية58358.3شبيطهعبد العزيزعمرمحمد ھادي16062801دراسة خاصةقلقيلية
العلوم االنسانية76976.9فيوميموسىبھزادصابر16062831دراسة خاصةقلقيلية
العلوم االنسانية77377.3سليمسالمهمحمد سعيدعدي16062838دراسة خاصةقلقيلية
العلوم االنسانية53953.9شريمعبد الرحيماحمدابراھيم16062879دراسة خاصةقلقيلية
العلوم االنسانية53553.5عامراحمدخالداحمد16062880دراسة خاصةقلقيلية
العلوم االنسانية60260.2شبيطهراشدمحموداحمد16062882دراسة خاصةقلقيلية
العلوم االنسانية53553.5رضوانعبد الرحمنمحموداسامه16062884دراسة خاصةقلقيلية
العلوم االنسانية54754.7عويصيطلبفاروقاسالم16062885دراسة خاصةقلقيلية
العلوم االنسانية50950.9عودهعليرياضانس16062888دراسة خاصةقلقيلية
العلوم االنسانية55955.9عامرسعد الدينعدنانانس16062889دراسة خاصةقلقيلية
العلوم االنسانية55755.7الشيخاحمدعلياياد16062890دراسة خاصةقلقيلية
العلوم االنسانية65165.1نوفلعليوليدخالد16062894دراسة خاصةقلقيلية
العلوم االنسانية57557.5عباسمحمدحسنرائد16062895دراسة خاصةقلقيلية
العلوم االنسانية50950.9غرابهابراھيممحمدصامد16062901دراسة خاصةقلقيلية
العلوم االنسانية57157.1رضوانعبد هللازيادطارق16062903دراسة خاصةقلقيلية
العلوم االنسانية57857.8داودعبد الرحيمايادعبد الرحيم16062905دراسة خاصةقلقيلية
العلوم االنسانية51451.4جدععز الدينابراھيمعروه16062916دراسة خاصةقلقيلية
العلوم االنسانية54054حنينيعليخالدعالء16062918دراسة خاصةقلقيلية
العلوم االنسانية55255.2طبيبعليرياضعلي16062919دراسة خاصةقلقيلية
العلوم االنسانية52852.8الصيفيمحمدعبد الجوادفؤاد16062926دراسة خاصةقلقيلية
العلوم االنسانية53053بركاتمحمدعمرانمالك16062931دراسة خاصةقلقيلية
العلوم االنسانية50650.6ابو لبدهعبد هللامحمدمأمون16062932دراسة خاصةقلقيلية
العلوم االنسانية51651.6شواھنهمحمودرفيقمحمد16062935دراسة خاصةقلقيلية
العلوم االنسانية53153.1شعتمحمدعبد الرحمنمحمد16062936دراسة خاصةقلقيلية
العلوم االنسانية62462.4قرعانموسىوائلمحمد16062940دراسة خاصةقلقيلية
العلوم االنسانية51651.6الغرابهذيبصبحيمرسي16062943دراسة خاصةقلقيلية



العلوم االنسانية50250.2زيدذيبطالبمروان16062944دراسة خاصةقلقيلية
العلوم االنسانية59559.5داللاحمدمعزوزمھتدي16062952دراسة خاصةقلقيلية
العلوم االنسانية54454.4ملوحعليصالحنديم16062957دراسة خاصةقلقيلية
العلوم االنسانية50450.4داودابراھيمفتحينضال16062958دراسة خاصةقلقيلية
العلوم االنسانية59059عودهحسيننزارنھاد16062961دراسة خاصةقلقيلية
العلوم االنسانية51151.1محمدصادقمنيرياسين16062965دراسة خاصةقلقيلية
العلوم االنسانية53353.3بشيرعبد الرحيمعمرايناس16063053دراسة خاصةقلقيلية
العلوم االنسانية56256.2مراعبهعبد اللطيفحابسايه16063054دراسة خاصةقلقيلية
العلوم االنسانية55255.2صوانمحمدعمررھام16063063دراسة خاصةقلقيلية
العلوم االنسانية63663.6شاميخضرساميسجى16063066دراسة خاصةقلقيلية
العلوم االنسانية66566.5الجدععبد الرحيماحمدصفاء16063070دراسة خاصةقلقيلية
العلوم االنسانية50550.5حنتشمحمدنزيهمريم16063077دراسة خاصةقلقيلية
العلوم االنسانية54954.9داودعبد الكريمبشيرازھار16063084دراسة خاصةقلقيلية
العلوم االنسانية55755.7شعراويمحمودمحروساسماء16063085دراسة خاصةقلقيلية
العلوم االنسانية80180.1شواھنهرشيداحمداالء16063088دراسة خاصةقلقيلية
العلوم االنسانية50650.6جبارهمحمدعاھداالء16063089دراسة خاصةقلقيلية
العلوم االنسانية54554.5قرعانصابرعاطفانصار16063093دراسة خاصةقلقيلية
العلوم االنسانية53853.8صباحعودةسالمهبسمه16063097دراسة خاصةقلقيلية
العلوم االنسانية61561.5عبد هللاعبد الغنيعبد الرحيمبشرى16063098دراسة خاصةقلقيلية
العلوم االنسانية53253.2ابو ذيابمحمودسعيدجنان16063099دراسة خاصةقلقيلية
العلوم االنسانية53553.5شبيطهمحمدبسيمحنان16063100دراسة خاصةقلقيلية
العلوم االنسانية55855.8سيالتوجيهعادلحنين16063101دراسة خاصةقلقيلية
العلوم االنسانية57357.3نزالمحمدبشيرداليه16063102دراسة خاصةقلقيلية
العلوم االنسانية55855.8عنايهصادقابراھيمسجى16063106دراسة خاصةقلقيلية
العلوم االنسانية54754.7عويصيطالبطاللسالم16063107دراسة خاصةقلقيلية
العلوم االنسانية54054عبد الرحمنرشيدعبد السالمسنابل16063109دراسة خاصةقلقيلية
العلوم االنسانية50050ملحمعبد هللاجمالشروق16063113دراسة خاصةقلقيلية
العلوم االنسانية60060عيدمحمدعودهشفاء16063114دراسة خاصةقلقيلية
العلوم االنسانية50350.3بصالتزكيساميضحى16063116دراسة خاصةقلقيلية
العلوم االنسانية55955.9ابو جاموسعبد السالمنايفعائشة16063117دراسة خاصةقلقيلية
العلوم االنسانية57457.4شنطيمحمدشنطيعنان16063119دراسة خاصةقلقيلية



العلوم االنسانية53453.4جمعهصبحيسامرعھود16063120دراسة خاصةقلقيلية
العلوم االنسانية55955.9عرمانمحمدساميغدير16063121دراسة خاصةقلقيلية
العلوم االنسانية54354.3ابو حامدنمروھدانغدير16063122دراسة خاصةقلقيلية
العلوم االنسانية53653.6ذيابصالحمحمودمعالي16063125دراسة خاصةقلقيلية
العلوم االنسانية52852.8عرباسعبد الرحمنعمادمنار16063126دراسة خاصةقلقيلية
العلوم االنسانية59159.1داودفھميماھرمنار16063127دراسة خاصةقلقيلية
العلوم االنسانية50650.6جعيديعبد الرحيمحربنھيل16063131دراسة خاصةقلقيلية
العلوم االنسانية58258.2حج حمدسليماحمدنوره16063132دراسة خاصةقلقيلية
العلوم االنسانية53653.6مصطفىخليلعطيهھبه16063133دراسة خاصةقلقيلية
العلوم االنسانية56156.1سدهعيسىمعزوزھدى16063136دراسة خاصةقلقيلية
العلوم االنسانية53353.3شريمعبد الكريمعبد الرازقھديل16063137دراسة خاصةقلقيلية
العلوم االنسانية53553.5طويلعبد الخالقعوادورده16063140دراسة خاصةقلقيلية
العلوم االنسانية58158.1عويصيعبد الكريمخليلورود16063141دراسة خاصةقلقيلية
العلوم االنسانية55155.1ابو حامدصبريصديقورود16063142دراسة خاصةقلقيلية
العلوم االنسانية56356.3الصيفيعادلنزيهوالء16063144دراسة خاصةقلقيلية
العلوم االنسانية51851.8قرعانراضياحمدصابرين16063146دراسة خاصةقلقيلية

العلوم االنسانية71971.9ارشيدأمينمحمدأمين33090002الفلسطينية الثانوية للبنين/ قطردارة العامة لالمتحان
العلوم االنسانية71871.8النورمحمدعليمحمد33090003الفلسطينية الثانوية للبنين/ قطردارة العامة لالمتحان
العلوم االنسانية74674.6الطيبأيمنمحمود33090004الفلسطينية الثانوية للبنين/ قطردارة العامة لالمتحان

العلمي92492.4سجديهمحمودجمعهاحمد20034001األمة الثانويةالقدس
العلمي74474.4سليمهعبدالكريمعبدالعزيزاحمد20034003األمة الثانويةالقدس
العلمي84784.7قواسمياسماعيلمحمد نعيم احمد20034004األمة الثانويةالقدس
العلمي85185.1ابو ھنيهمحمداحمدالعالء20034006األمة الثانويةالقدس
العلمي68168.1عنبتاوياحمد بدويمزدھرامجد20034007األمة الثانويةالقدس
العلمي73973.9حمايلشوكتعوضاحمد 20034008األمة الثانويةالقدس
العلمي61961.9سالمهمحمودناصراحمد20034009األمة الثانويةالقدس
العلمي76276.2النتشةاحمديوسف بشار20034011األمة الثانويةالقدس
العلمي81881.8ابو غربيهعرابيمحمدبالل20034012األمة الثانويةالقدس
العلمي92892.8النجارمحمودعبدالناصرجواد 20034013األمة الثانويةالقدس
العلمي80280.2علويجمعهعبدهللاحذيفه20034015األمة الثانويةالقدس
العلمي95295.2جابرامينعمادحمزه20034016األمة الثانويةالقدس



العلمي84184.1اسكافيصالحابراھيم خليل20034017األمة الثانويةالقدس
العلمي86586.5جبرينمحمدخالدرامي20034020األمة الثانويةالقدس
العلمي92892.8سليمداردخيلرفيق20034021األمة الثانويةالقدس
العلمي91991.9صالح الدينياسينفارسعبدالحميد20034024األمة الثانويةالقدس
العلمي89689.6قاسمفضلظاھرعبدهللا20034027األمة الثانويةالقدس
العلمي84084مزھـراحمدعبدالحفيظعمر20034032األمة الثانويةالقدس
العلمي73073ابو ندىمصطفىموسىفادي 20034033األمة الثانويةالقدس
العلمي82782.7السيد احمداحمدظاھرلبيب20034034األمة الثانويةالقدس
العلمي73073ابو اصبعابراھيم ايوبمحمد20034035األمة الثانويةالقدس
العلمي86286.2يحيىصالحابراھيممحمد20034036األمة الثانويةالقدس
العلمي86886.8سلطانعبدالمحسننافذمحمد زاھر 20034038األمة الثانويةالقدس
العلمي61761.7السكافييوسف حمزه محمد منجد20034039األمة الثانويةالقدس
العلمي74674.6حمايلكمالمحمدمروان20034041األمة الثانويةالقدس
العلمي75275.2عسافعثمانفيصلمعتز20034042األمة الثانويةالقدس
العلمي73073ابو عيشهعبدالمحسنياسرنزار20034044األمة الثانويةالقدس
العلمي76676.6عاشور مصباح سمير براء 20034053دار االيتام االسالمية الثانويةالقدس
العلمي76076بيدس اسحق فايز عبد 20034055دار االيتام االسالمية الثانويةالقدس
العلمي71471.4مزھرعبدالفتاحيعقوبعماد20034068ذكور عمر بن الخطاب الثانويةالقدس
العلمي88688.6شاھينمحمدأحمد عمران20034069ذكور عمر بن الخطاب الثانويةالقدس
العلمي65665.6عليانداھودعصاممحمد 20034071ذكور عمر بن الخطاب الثانويةالقدس
العلمي74574.5شريتحنعمانيوسفحذيفة20034075ثانوية االقصى الشرعيةالقدس
العلمي74874.8ابو سارهمحمد فوزيفوازصھيب20034076ثانوية االقصى الشرعيةالقدس
العلمي86186.1براغيثيعليصبريعلي 20034077ثانوية االقصى الشرعيةالقدس
العلمي69069كركيرشديماھرمجد20034078ثانوية االقصى الشرعيةالقدس
العلمي87387.3كالوتيخضراسامهمحمد20034079ثانوية االقصى الشرعيةالقدس
العلمي97497.4عوضابراھيمعادلمحمد20034080ثانوية االقصى الشرعيةالقدس
العلمي88088ابو رميلهھاشمصالحمحمود20034081ثانوية االقصى الشرعيةالقدس
العلمي73573.5بدريهسعيدتوفيقوفا20034082ثانوية االقصى الشرعيةالقدس
العلمي98198.1إدريس خليل أكرم ابراھيم 20034083ذكور االيمان الثانويهالقدس
العلمي76876.8فواقة إبراھيم محمد ابراھيم 20034084ذكور االيمان الثانويهالقدس
العلمي90890.8 ھنديإبراھيم محمد  سعيد اسماعيل  20034085ذكور االيمان الثانويهالقدس



العلمي76176.1سنقرطمحمد توفيق محسن انس 20034086ذكور االيمان الثانويهالقدس
العلمي80380.3بيطار بھاء الدين عبد الھادي انس 20034087ذكور االيمان الثانويهالقدس
العلمي86386.3مسودة سعدي غالب انس 20034088ذكور االيمان الثانويهالقدس
العلمي93793.7شلبي ياسر ماھر باسل 20034089ذكور االيمان الثانويهالقدس
العلمي88588.5تفكجي محمد عيسى حسام 20034090ذكور االيمان الثانويهالقدس
العلمي71771.7أبو غربية داودموسى داود 20034091ذكور االيمان الثانويهالقدس
العلمي85785.7ابو رميلة محمد ھدوان عبد هللا زيد 20034092ذكور االيمان الثانويهالقدس
العلمي94694.6تلحمي سعدي سعيد سعدي 20034093ذكور االيمان الثانويهالقدس
العلمي87187.1شويكي حسن محمد نمر عبادة 20034094ذكور االيمان الثانويهالقدس
العلمي82682.6كرديمحمود عصام عبد الرحمن 20034095ذكور االيمان الثانويهالقدس
العلمي89289.2عويس عبد الغني زياد عبد الغني 20034096ذكور االيمان الثانويهالقدس
العلمي84984.9زعتري عمر محمد عمر 20034097ذكور االيمان الثانويهالقدس
العلمي80880.8إمام أحمد محمد مالك 20034098ذكور االيمان الثانويهالقدس
العلمي79079قواسمي عبدو اسحق مأمون 20034099ذكور االيمان الثانويهالقدس
العلمي93193.1أبو عيشة عبد المحسن باسل مجد 20034101ذكور االيمان الثانويهالقدس
العلمي81781.7يغمور حامد أيمن محمد 20034102ذكور االيمان الثانويهالقدس
العلمي91891.8طھبوب األمويإسماعيل عبد القادر محمد 20034103ذكور االيمان الثانويهالقدس
العلمي89489.4  شقرةحربي نضال محمد 20034104ذكور االيمان الثانويهالقدس
العلمي85185.1أبو سرية عبد العزيز عبد ربه محمد 20034105ذكور االيمان الثانويهالقدس
العلمي96596.5دوفش محمد محمد رشديمحمود 20034106ذكور االيمان الثانويهالقدس
العلمي88288.2عبد الكامل عزت سامي محمود 20034107ذكور االيمان الثانويهالقدس
العلمي86686.6خالف محمود راشد محمود 20034108ذكور االيمان الثانويهالقدس
العلمي90490.4السالمين سالمة علي معاذ 20034109ذكور االيمان الثانويهالقدس
العلمي91791.7غوشة ياسين عبد الوھاب معتصم 20034110ذكور االيمان الثانويهالقدس
العلمي84684.6قرش عبد ناصر مھند 20034111ذكور االيمان الثانويهالقدس
العلمي83383.3أبو طالب عمر عبدهللا مھند 20034112ذكور االيمان الثانويهالقدس
العلمي94794.7نمري موسى أيمن موسى 20034113ذكور االيمان الثانويهالقدس
العلمي85685.6محتسب نائل عبد الفتاح نائل 20034114ذكور االيمان الثانويهالقدس
العلمي85785.7عديله احمد جمال احمد   20034115الكلية االبراھيميةالقدس
العلمي92292.2صيام خضر فايز احمد   20034116الكلية االبراھيميةالقدس
العلمي95995.9 رابياسماعيل ايمن اسماعيل20034117الكلية االبراھيميةالقدس



العلمي93593.5 شقير اسماعيلسمير امجد   20034118الكلية االبراھيميةالقدس
العلمي91191.1 ادريس  فارسماجد امجد   20034119الكلية االبراھيميةالقدس
العلمي78778.7عبيدات عبدمحمود باھر   20034120الكلية االبراھيميةالقدس
العلمي89189.1 بيضون عليھاني بشارعدنان   20034121الكلية االبراھيميةالقدس
العلمي88588.5طه محمدتوفيق تامر   20034122الكلية االبراھيميةالقدس
العلمي93493.4زغل يوسفعثمان ثائر   20034123الكلية االبراھيميةالقدس
العلمي90290.2مرمش حسنعدنان خليل   20034124الكلية االبراھيميةالقدس
العلمي91391.3 الحلواني رمضان محي الدين ضياء الدين   20034125الكلية االبراھيميةالقدس
العلمي85085 طويل عبد المحسن عبد الفتاح عالء   20034126الكلية االبراھيميةالقدس
العلمي91791.7 شقيرات فھد عز فھد   20034128الكلية االبراھيميةالقدس
العلمي96596.5 زعاترة غزالن احمد مالك   20034129الكلية االبراھيميةالقدس
العلمي87287.2 عبيدات عبد نائل مالك   20034130الكلية االبراھيميةالقدس
العلمي80980.9 راشد محمدغازي خالد محمد   20034131الكلية االبراھيميةالقدس
العلمي86586.5 شناوي  كرامه محمود يوسف محمد   20034132الكلية االبراھيميةالقدس
العلمي82982.9 ھدمي صالح الدين محي الدين محمد يزن    20034133الكلية االبراھيميةالقدس
العلمي82282.2 مصطفى علي داود مصطفى   20034134الكلية االبراھيميةالقدس
العلمي76976.9 موسوس ھاشم ايمن يزيد   20034135الكلية االبراھيميةالقدس
العلمي85185.1 حساسنه محمد توفيق يوسف   20034136الكلية االبراھيميةالقدس
العلمي91391.3أشتيمحمد اسماعيلخالدابراھيم 20034137الفرير الثانويةالقدس
العلمي81081مكيطالببدرايھاب 20034140الفرير الثانويةالقدس
العلمي83983.9كسوانيخليلنايفخضر 20034144الفرير الثانويةالقدس
العلمي77177.1الدقاقفخريفؤادشادي 20034145الفرير الثانويةالقدس
العلمي75684سعادهسليمھيثمطلعت20034147الفرير الثانويةالقدس
العلمي90090خطيبحازمرياضكريم 20034148الفرير الثانويةالقدس
العلمي72372.3أبو طيرفايزجمالليث 20034149الفرير الثانويةالقدس
العلمي90690.6الھدمينور الدينجوادمحمد 20034150الفرير الثانويةالقدس
العلمي79579.5غوشهعزتمحي الدينمحمد 20034151الفرير الثانويةالقدس
العلمي71779.7أجربيعقوبرجايوسف 20034152الفرير الثانويةالقدس
العلمي66473.8عصفورجورجوليميوسف20034153الفرير الثانويةالقدس
العلمي69569.5عويساتحسينكمال الدينأحمد20034154المطران الثانويةالقدس
العلمي86295.8طمسجميلنبيلتامر20034155المطران الثانويةالقدس



العلمي89189.1أبو عرفةإبراھيمخليلتوفيق20034156المطران الثانويةالقدس
العلمي78487.1أبو رقبهإلياسإبراھيمجابي20034157المطران الثانويةالقدس
العلمي91691.6زھرةأحمدصبريحسام20034158المطران الثانويةالقدس
العلمي76176.1غانمفتحيخليلحمدي20034159المطران الثانويةالقدس
العلمي86886.8أبو لبدةخليلنادرخليل20034160المطران الثانويةالقدس
العلمي96296.2مضيهخليليحيىخليل20034161المطران الثانويةالقدس
العلمي80480.4أبو رمضانجوادعمادرائد20034162المطران الثانويةالقدس
العلمي89089غوشةحافظإيادسيف الدين20034163المطران الثانويةالقدس
العلمي81881.8غوشةعبد المعطيحازمعمار20034164المطران الثانويةالقدس
العلمي90790.7بيطارداودعالئيمحمد20034165المطران الثانويةالقدس
العلمي88288.2كباجةعزوماجدمحمد20034166المطران الثانويةالقدس
العلمي89489.4بيدسصبحيمھندمحمد20034167المطران الثانويةالقدس
العلمي94594.5عالء الدينجميلعدنانمراد20034168المطران الثانويةالقدس
العلمي88388.3أبو  غياظةحسنمحمودنبيل20034169المطران الثانويةالقدس
العلمي91691.6أبو لبدةعمرمازنھيثم20034171المطران الثانويةالقدس
العلمي87987.9قراعينيحيىمحمديحيى20034172المطران الثانويةالقدس
العلمي84884.8شقيراترمضانمحمودجھاد20034173ذكور المكبر الثانويةالقدس
العلمي83283.2ابو األعملحسينمحمدحسين20034174ذكور المكبر الثانويةالقدس
العلمي73573.5جمعهمحمدعليسيف الدين20034176ذكور المكبر الثانويةالقدس
العلمي69269.2العويساتموسىاحمدمحمد20034177ذكور المكبر الثانويةالقدس
العلمي85485.4زعيترمسعودمحمودمحمد20034179ذكور المكبر الثانويةالقدس
العلمي76776.7مشاھرةمحمدامينمحمود20034180ذكور المكبر الثانويةالقدس
العلمي87487.4مشاھرةحسينابراھيمنزار20034181ذكور المكبر الثانويةالقدس
العلمي79888.7قمريونانجليل نبيلبشاره20034182ثانوية تراسنطاالقدس
العلمي92792.7شعبانمحمدالياسمؤيد20034184ثانوية تراسنطاالقدس
العلمي86686.6حب رمانيوسفعبد اللـهمحمد20034185ثانوية تراسنطاالقدس
العلمي93893.8الھدمياحمدمحمدمعتصم20034186ثانوية تراسنطاالقدس
العلمي75075اللوأمينأيمنأمير20034188دار المعرفةالقدس
العلمي86086ابورميلهيعقوبھانيخليل الرحمن20034191دار المعرفةالقدس
العلمي67467.4ابو يوسفعطاواصلعطا20034195دار المعرفةالقدس
العلمي68068نيروخرباحرياضعمرو20034196دار المعرفةالقدس



العلمي67567.5خليلمحمدعارفمحمد20034198دار المعرفةالقدس
العلمي82582.5زايدرباحصالحنبيل20034199دار المعرفةالقدس
العلمي69269.2بدريةربحيماھرربحي20034203مؤسسة االميرة بسمة المختلطةالقدس
العلمي76176.1أعرجخليلماجدخليل20034206بردج انترناشونالالقدس
العلمي95295.2بنانابراھيم اياداحمد20034207شعفاط الثانوية للبنينالقدس
العلمي88688.6عطونمصطفى سالماحمد 20034208شعفاط الثانوية للبنينالقدس
العلمي76776.7دميريعبد الرحمننعماناشرف20034209شعفاط الثانوية للبنينالقدس
العلمي91491.4جمجومعبد الغني فضل أشرف20034210شعفاط الثانوية للبنينالقدس
العلمي82682.6بزبزأمينابراھيمأمين20034211شعفاط الثانوية للبنينالقدس
العلمي88088حمامحامدفاروقثائر20034212شعفاط الثانوية للبنينالقدس
العلمي93493.4ابو حمدانعليرائدثائر20034213شعفاط الثانوية للبنينالقدس
العلمي66766.7عويضاتجبريوسف جھاد20034214شعفاط الثانوية للبنينالقدس
العلمي92092كرمي اسعافعمرحمزة20034215شعفاط الثانوية للبنينالقدس
العلمي79279.2علوانعبدوعمادخالد20034216شعفاط الثانوية للبنينالقدس
العلمي88188.1علويمصطفىموسىخالد20034217شعفاط الثانوية للبنينالقدس
العلمي87687.6شاميمصطفى منذرخالد20034218شعفاط الثانوية للبنينالقدس
العلمي93193.1مصرينعيم خليل خالد 20034219شعفاط الثانوية للبنينالقدس
العلمي92692.6غوشةداودموسىرشاد20034220شعفاط الثانوية للبنينالقدس
العلمي80880.8دعنازكرياجوادزكريا20034221شعفاط الثانوية للبنينالقدس
العلمي92592.5كايدسعيدعماد سعيد20034222شعفاط الثانوية للبنينالقدس
العلمي87087ابو طاعةاسماعيلفوازشادي20034223شعفاط الثانوية للبنينالقدس
العلمي90390.3مھلوسدھودنجيبضياء الدين20034224شعفاط الثانوية للبنينالقدس
العلمي94694.6قنيبيمحمد عادلعبد الفتاحعادل20034225شعفاط الثانوية للبنينالقدس
العلمي91991.9تركعليسليمانعامر20034226شعفاط الثانوية للبنينالقدس
العلمي76976.9كاشورعبد الرحمنعبد السالمعبد الرحمن20034227شعفاط الثانوية للبنينالقدس
العلمي94794.7يغمورعبد الغفارعماد عبد الغفار20034228شعفاط الثانوية للبنينالقدس
العلمي80880.8سمانمحمدمجديعبد هللا20034229شعفاط الثانوية للبنينالقدس
العلمي91891.8نتشةعرفاتابراھيمعبد هللا20034230شعفاط الثانوية للبنينالقدس
العلمي97797.7عويويعبد المعطيوجيهعبد المعطي20034231شعفاط الثانوية للبنينالقدس
العلمي84884.8خطابابراھيم عبد الكريمعصام 20034232شعفاط الثانوية للبنينالقدس
العلمي72972.9جابرخليلجوادعالء20034233شعفاط الثانوية للبنينالقدس



العلمي97997.9صيادخضرعالء الدين20034234شعفاط الثانوية للبنينالقدس
العلمي91891.8جابرمحمدحسنعمر20034235شعفاط الثانوية للبنينالقدس
العلمي84484.4ابو جبنةفؤادابراھيم فيصل20034236شعفاط الثانوية للبنينالقدس
العلمي89089ناصر الديناحمدابراھيم مجدي20034238شعفاط الثانوية للبنينالقدس
العلمي68268.2شريفحسينجوادمحمد20034239شعفاط الثانوية للبنينالقدس
العلمي80180.1شويكيفھمينبيلمحمد فھمي20034240شعفاط الثانوية للبنينالقدس
العلمي95995.9ابو الھوىصالحابراھيم محمد20034241شعفاط الثانوية للبنينالقدس
العلمي73973.9ابو غياظةمحموديوسف محمود20034242شعفاط الثانوية للبنينالقدس
العلمي87787.7حبابةمسعودعارفمسعود20034243شعفاط الثانوية للبنينالقدس
العلمي95095صيامجميلابراھيم مصطفى20034244شعفاط الثانوية للبنينالقدس
العلمي82182.1خزيمةخلفظاھرمصعب20034245شعفاط الثانوية للبنينالقدس
العلمي69069ربيععبيد هللاعليمعاذ20034246شعفاط الثانوية للبنينالقدس
العلمي90690.6نزاليوسفمحمدمعاوية20034247شعفاط الثانوية للبنينالقدس
العلمي69969.9عويضةجودتمحمدمعتصم20034248شعفاط الثانوية للبنينالقدس
العلمي79779.7عبدالباسط تميميمرتضىأنورمنتصر20034249شعفاط الثانوية للبنينالقدس
العلمي72772.7عكةرباحيعقوبمنتصر20034250شعفاط الثانوية للبنينالقدس
العلمي91391.3بياعمحمدعصاميزن20034251شعفاط الثانوية للبنينالقدس
العلمي89489.4شريفاشرفحسينيوسف20034252شعفاط الثانوية للبنينالقدس
العلمي93493.4سياجمحمدخالدابراھيم20034253الرشيدية الثانويةالقدس
العلمي88688.6جبورداودحساماحمد20034254الرشيدية الثانويةالقدس
العلمي74574.5شريفيحيىعماداحمد20034255الرشيدية الثانويةالقدس
العلمي78678.6حمداحمدعمراحمد20034256الرشيدية الثانويةالقدس
العلمي69969.9شويكيسيدوحيداحمد20034257الرشيدية الثانويةالقدس
العلمي68768.7منيرمحمدعصاماسامة20034258الرشيدية الثانويةالقدس
العلمي84584.5حرباويرمضاننبيلاكرم20034259الرشيدية الثانويةالقدس
العلمي72872.8ابو جملحسينمحمدايھاب الدين20034260الرشيدية الثانويةالقدس
العلمي87787.7ابو اسنينهعبد الھادينمرجمال20034261الرشيدية الثانويةالقدس
العلمي81481.4حمدعيسىجوادخليل20034262الرشيدية الثانويةالقدس
العلمي80080عيساويموسىابراھيمرأفت20034263الرشيدية الثانويةالقدس
العلمي87087سواحرةاسعدغازيرامي20034264الرشيدية الثانويةالقدس
العلمي83383.3زلومخليلمحمد ھانيشادي20034265الرشيدية الثانويةالقدس



العلمي77077شماسنةموسىأنورضياء20034266الرشيدية الثانويةالقدس
العلمي84884.8قواسميعبد القادررفيقعبد القادر20034268الرشيدية الثانويةالقدس
العلمي90190.1صريعليمحمدعلي20034271الرشيدية الثانويةالقدس
العلمي88488.4عبيديةمنصورناصرعمر الفاروق20034272الرشيدية الثانويةالقدس
العلمي78178.1الاللهحسينحمديمحمد20034273الرشيدية الثانويةالقدس
العلمي78078عبدهجليلزيادمحمد20034274الرشيدية الثانويةالقدس
العلمي85085عويساتمحمدمصطفىمحمد20034275الرشيدية الثانويةالقدس
العلمي75175.1عبدهمحمدناجيمحمد20034276الرشيدية الثانويةالقدس
العلمي94094سراحنهاحمدعبد هللامحمود20034277الرشيدية الثانويةالقدس
العلمي81281.2شماسنهعبد هللا محمدمحمود20034278الرشيدية الثانويةالقدس
العلمي80080محمدمحمدعليمعتصم20034279الرشيدية الثانويةالقدس
العلمي79579.5حمدموسىراتبموسى20034280الرشيدية الثانويةالقدس
العلمي82682.6قواسميعرفاترمضانناصر20034282الرشيدية الثانويةالقدس
العلمي76976.9رضوانمحمدخالدوليد20034283الرشيدية الثانويةالقدس
العلمي64164.1عميرهاحمدجميلاحمد20034286ابن رشد الثانوية الشاملةالقدس
العلمي66766.7أبو كفجمعهمحمدطاھر20034288ابن رشد الثانوية الشاملةالقدس
العلمي69969.9حمادهاحمدعودهعبد هللا20034290ابن رشد الثانوية الشاملةالقدس
العلمي83883.8زحايكهغيثحسينعمر20034293ابن رشد الثانوية الشاملةالقدس
العلمي83883.8عبيديهعليمحمودمالك 20034294ابن رشد الثانوية الشاملةالقدس
العلمي86286.2عبيديهيوسفعبد السالممحمد20034296ابن رشد الثانوية الشاملةالقدس
العلمي69869.8عميرهمحمودعليمحمد20034297ابن رشد الثانوية الشاملةالقدس
العلمي83883.8ياسينيمحمدعدنانأحمد20034303الطور الثانوية الشاملةالقدس
العلمي82082شحادةعمرمحمدأحمد20034304الطور الثانوية الشاملةالقدس
العلمي63163.1رجبيمحمدمحمودأسامة20034305الطور الثانوية الشاملةالقدس
العلمي66866.8شبانةمحفوظأحمدحاتم20034308الطور الثانوية الشاملةالقدس
العلمي70670.6دويكمحمودبسامحمزة20034310الطور الثانوية الشاملةالقدس
العلمي91391.3أحمدمحمدرائدخالد20034311الطور الثانوية الشاملةالقدس
العلمي78078مصريوحيدمحمد سرھانسري20034312الطور الثانوية الشاملةالقدس
العلمي73173.1خويصصالحجمالصالح20034313الطور الثانوية الشاملةالقدس
العلمي84084غوشةصالحعزاتصالح20034314الطور الثانوية الشاملةالقدس
العلمي89689.6عبيسانمحمدأحمدعبد هللا20034316الطور الثانوية الشاملةالقدس



العلمي77977.9حرباويمحمداسماعيلعبد هللا20034317الطور الثانوية الشاملةالقدس
العلمي73073مصطفىياسينجودتلؤي20034320الطور الثانوية الشاملةالقدس
العلمي90490.4مقدادأحمدعاطفلؤي20034321الطور الثانوية الشاملةالقدس
العلمي76476.4خطيبمحفوظرائدمحفوظ20034323الطور الثانوية الشاملةالقدس
العلمي78378.3أبو غنامسليمانمروانمحمد20034324الطور الثانوية الشاملةالقدس
العلمي90990.9أبو غناممحمودخليلمحمود20034325الطور الثانوية الشاملةالقدس
العلمي67067سيوريعوضمحمد وائلنسيم20034326الطور الثانوية الشاملةالقدس
العلمي76476.4سلمانحسين محمدحسين 20034328بيت صفافا الثانويةالقدس
العلمي66566.5مصلح عوض هللا ناصر خلدون 20034329بيت صفافا الثانويةالقدس
العلمي77377.3الفي عثمان ابراھيم عثمان 20034332بيت صفافا الثانويةالقدس
العلمي69869.8ابراھيم علي أحمد علي 20034333بيت صفافا الثانويةالقدس
العلمي92992.9شحاتيت سلمان محمدعلي 20034334بيت صفافا الثانويةالقدس
العلمي73973.9خطيب حسن طه محمد 20034335بيت صفافا الثانويةالقدس
العلمي66266.2سلمانيوسف منذر محمد 20034336بيت صفافا الثانويةالقدس
العلمي83583.5أبو حمدانعليعامرإبراھيم 20034341ابن خلدون الثانويةالقدس
العلمي83183.1يغموربدرعثمان جھاد 20034343ابن خلدون الثانويةالقدس
العلمي90490.4صياممحمدعبد هللاخالد 20034344ابن خلدون الثانويةالقدس
العلمي75375.3محفوظمحمدحمادةسامح 20034345ابن خلدون الثانويةالقدس
العلمي66766.7شاميمحمدعمرعبد الرحمن 20034346ابن خلدون الثانويةالقدس
العلمي90690.6سنقرطبرھانمحمد طاللعدي20034348ابن خلدون الثانويةالقدس
العلمي83083قواسمةعيسىعيسىعمر 20034349ابن خلدون الثانويةالقدس
العلمي72172.1شويكيفخريمعمرلؤي20034351ابن خلدون الثانويةالقدس
العلمي69669.6حسنضرارياسر محسن 20034352ابن خلدون الثانويةالقدس
العلمي80480.4قريعيعقوبأيوبنور الدين 20034356ابن خلدون الثانويةالقدس
العلمي95195.1الرجبيتوفيق اسامةأريج 20034401النظامية الثانويةالقدس
العلمي74974.9حرباوينعمانعاصماسيل 20034402النظامية الثانويةالقدس
العلمي97997.9ابو رميلةعارفيسرياسيل 20034403النظامية الثانويةالقدس
العلمي96296.2بختانداوديوسفامينة 20034404النظامية الثانويةالقدس
العلمي85585.5دعيسعبد هللاسراء20034406النظامية الثانويةالقدس
العلمي80780.7سليمانعبد الكريمطهانعام 20034408النظامية الثانويةالقدس
العلمي83083اسعيدمحمدمحمد رأفت ايناس 20034409النظامية الثانويةالقدس



العلمي86286.2غوشةعبد الوھابجمالآية 20034410النظامية الثانويةالقدس
العلمي95495.4حروبعمرناصرتحرير 20034412النظامية الثانويةالقدس
العلمي86686.6ابو غربيةلبيب بدوييوسفتمارا 20034414النظامية الثانويةالقدس
العلمي90790.7شواسليمصابرجنان20034415النظامية الثانويةالقدس
العلمي94894.8عودة هللاديبخالدحنين 20034416النظامية الثانويةالقدس
العلمي85485.4كبھاجبراحمددانة 20034417النظامية الثانويةالقدس
العلمي85385.3يحيىمحمدرجائيدانية 20034418النظامية الثانويةالقدس
العلمي91691.6عابدةداودمحموددانية 20034419النظامية الثانويةالقدس
العلمي82582.5حسونةمحمدصالحدعاء 20034420النظامية الثانويةالقدس
العلمي87487.4شويكيعاشورعزميدعاء 20034421النظامية الثانويةالقدس
العلمي77977.9محسنضرارباسمرھام20034422النظامية الثانويةالقدس
العلمي86186.1ابو رميلةعبد هللاعمادسالي20034423النظامية الثانويةالقدس
العلمي79379.3نجاراكرمصابرين   20034424النظامية الثانويةالقدس
العلمي93693.6حدادصالحمحمدعبير 20034425النظامية الثانويةالقدس
العلمي93593.5عمورياسماعيلحسنفاطمة 20034426النظامية الثانويةالقدس
العلمي88988.9ابو تركيسليمانماجد فتحية 20034427النظامية الثانويةالقدس
العلمي89689.6شويكيطالبلمى 20034428النظامية الثانويةالقدس
العلمي83383.3عويضةعبد الواحدمحمدليلى 20034429النظامية الثانويةالقدس
العلمي85785.7مرقة محمد امينوساممي 20034430النظامية الثانويةالقدس
العلمي93793.7طبجيصبريبھجتميادة20034431النظامية الثانويةالقدس
العلمي77977.9عكشعبد هللاصالحينادين20034432النظامية الثانويةالقدس
العلمي78278.2ابو فرحةابراھيممرواننرمين 20034433النظامية الثانويةالقدس
العلمي88488.4عويضةمصطفىمرتضىنوال 20034434النظامية الثانويةالقدس
العلمي95495.4قضمانيعاھدعمرنورھان 20034435النظامية الثانويةالقدس
العلمي93493.4ابو عرقوبعامرعليھبة 20034436النظامية الثانويةالقدس
العلمي91291.2ابو سارةعبد الرحمنحمديينال 20034438النظامية الثانويةالقدس
العلمي83483.4صيداويموسىعماداآلء20034439الفتاة الشاملةالقدس
العلمي72772.7ابو سنينةيحيى محمد فضل آمنة20034440الفتاة الشاملةالقدس
العلمي74874.8حرباويعبد الحميدحازماسماء20034442الفتاة الشاملةالقدس
العلمي76876.8سالميوسفعيسىألين20034443الفتاة الشاملةالقدس
العلمي73673.6شريفياسينزكرياأنوار20034444الفتاة الشاملةالقدس



العلمي66766.7صالحثابتباسلتمارا20034445الفتاة الشاملةالقدس
العلمي92992.9عباسيموسىخالدحنين20034446الفتاة الشاملةالقدس
العلمي77977.9حرباوياحمدكمالحياة20034447الفتاة الشاملةالقدس
العلمي93693.6ابو قويدرعبد الحكيمناصرخيرو20034448الفتاة الشاملةالقدس
العلمي87087قواسميبدويعمرانديما20034449الفتاة الشاملةالقدس
العلمي82982.9عسيلةعبد الحليمحلميرشا20034450الفتاة الشاملةالقدس
العلمي71971.9دويكاحمدمحمودروال20034453الفتاة الشاملةالقدس
العلمي89289.2الزبنسالماحمدريم20034454الفتاة الشاملةالقدس
العلمي65665.6فقيةمحمد يعقوبزھية20034455الفتاة الشاملةالقدس
العلمي71771.7العداربةمحمد نبيلساره20034456الفتاة الشاملةالقدس
العلمي83583.5ابو سنينةيحيىعمادسندس20034459الفتاة الشاملةالقدس
العلمي79479.4ابو سنينةحسينحسنيسوسن20034460الفتاة الشاملةالقدس
العلمي76076مغربيخليلابراھيمشيماء20034461الفتاة الشاملةالقدس
العلمي65465.4شاللدهبدويمحمدصابرين20034462الفتاة الشاملةالقدس
العلمي75075ابو رميلةسالم  محمد شعبان صفا20034463الفتاة الشاملةالقدس
العلمي86986.9ناصر الدينعبد الحيامجدلبنى20034464الفتاة الشاملةالقدس
العلمي69169.1شويكيعبد الجواد محمد ناجي ھديل20034465الفتاة الشاملةالقدس
العلمي88288.2بكريشكريخالدھند20034466الفتاة الشاملةالقدس
العلمي69869.8ابو حماداسحاقفؤادھند20034467الفتاة الشاملةالقدس
العلمي94194.1 عليان صالح كمالاريج20034469الشابات المسلمات الثانويةالقدس
العلمي73273.2 مشعل ابراھيم حسناسماء20034470الشابات المسلمات الثانويةالقدس
العلمي59359.3 ابو غزالة عبد اللطيف صالحاميره20034471الشابات المسلمات الثانويةالقدس
العلمي85285.2 خليفة محمد عيسىحنان 20034472الشابات المسلمات الثانويةالقدس
العلمي78878.8 ابو فرحة يوسف سميرحنين20034473الشابات المسلمات الثانويةالقدس
العلمي69869.8 شھاب اسماعيل محمددارين20034474الشابات المسلمات الثانويةالقدس
العلمي70670.6 ابو عيشه ابراھيم خليلدعاء20034475الشابات المسلمات الثانويةالقدس
العلمي86286.2 كرامة محمد توفيقدنيا20034476الشابات المسلمات الثانويةالقدس
العلمي88188.1 صندوقةسعدي"محمد نور" رنين20034477الشابات المسلمات الثانويةالقدس
العلمي69869.8 نتشه اسحاق ھشامروان20034478الشابات المسلمات الثانويةالقدس
العلمي89189.1 ابو سير ابراھيم حاتمسحر20034479الشابات المسلمات الثانويةالقدس
العلمي87587.5 داري موسى احمدسميرة20034480الشابات المسلمات الثانويةالقدس



العلمي73173.1 خضرعبد الرزاق عمادسوسن20034481الشابات المسلمات الثانويةالقدس
العلمي97297.2 مشعل ابراھيم محمدسوسن20034482الشابات المسلمات الثانويةالقدس
العلمي81881.8 أھرام عبد الغني اسامةسيرين20034483الشابات المسلمات الثانويةالقدس
العلمي77277.2 خطيب عبد الكريم محمدضحى20034485الشابات المسلمات الثانويةالقدس
العلمي88788.7 عيسى محمد وليدضحى20034486الشابات المسلمات الثانويةالقدس
العلمي82382.3 حمدان ابراھيم "عماد الدين"  لبنى20034487الشابات المسلمات الثانويةالقدس
العلمي95795.7 زيغان خليل شعبانمادلين20034488الشابات المسلمات الثانويةالقدس
العلمي84184.1 عسولي عريف عرفاتمنى20034489الشابات المسلمات الثانويةالقدس
العلمي67367.3 ابو عصب عز الدين مازنموده20034490الشابات المسلمات الثانويةالقدس
العلمي84884.8 ابو سنينة علي جمالندين20034492الشابات المسلمات الثانويةالقدس
العلمي80180.1 شرحه حسن باجسنور20034493الشابات المسلمات الثانويةالقدس
العلمي85485.4 ھلسه أحمد غالبھناء20034495الشابات المسلمات الثانويةالقدس
العلمي94994.9 جيوسي جميل محمدھيا20034497الشابات المسلمات الثانويةالقدس
العلمي83483.4 دعنا"محمد عطية"  عدليوعد20034498الشابات المسلمات الثانويةالقدس
العلمي76776.7 سالمه عارف اسماعيلوعد20034499الشابات المسلمات الثانويةالقدس
العلمي63963.9دبشفؤادعلياثار20034500بنات ابو بكر الصديقالقدس
العلمي65965.9ابو كفمحمدطلباخالص20034501بنات ابو بكر الصديقالقدس
العلمي85585.5ابو طيرمحمداحمداسراء20034502بنات ابو بكر الصديقالقدس
العلمي79079عميرهحسانزكريااسالم20034504بنات ابو بكر الصديقالقدس
العلمي78878.8ابو طيرمحمدطهاسالم20034505بنات ابو بكر الصديقالقدس
العلمي67967.9دبشمصطفى باسماسماء20034507بنات ابو بكر الصديقالقدس
العلمي66766.7فواقهمصطفىاحمدافنان20034508بنات ابو بكر الصديقالقدس
العلمي70270.2حجوجعبد الكريمماھراالء20034509بنات ابو بكر الصديقالقدس
العلمي85785.7االطرشعليحامداماني20034511بنات ابو بكر الصديقالقدس
العلمي78378.3نمريوسفاحمداماني20034512بنات ابو بكر الصديقالقدس
العلمي71071أبو طيرعبدباسمامل 20034513بنات ابو بكر الصديقالقدس
العلمي79179.1ابو طيراحمدجمالامل 20034514بنات ابو بكر الصديقالقدس
العلمي93393.3حمادهموسىاحمدانوار20034515بنات ابو بكر الصديقالقدس
العلمي80080عميرةحسانموسىبراءة20034516بنات ابو بكر الصديقالقدس
العلمي79979.9مجاھدابراھيموائلبراءه20034517بنات ابو بكر الصديقالقدس
العلمي91291.2رامونيمصطفىمحمدبيان 20034519بنات ابو بكر الصديقالقدس



العلمي75975.9دوياتمحمدمحمودبيان 20034520بنات ابو بكر الصديقالقدس
العلمي89989.9ابو عميرعبد الحميدحسنحنين20034521بنات ابو بكر الصديقالقدس
العلمي79479.4عظممحمدوليدرشا 20034523بنات ابو بكر الصديقالقدس
العلمي72072فواقةجمالصالحروان20034524بنات ابو بكر الصديقالقدس
العلمي75575.5حمادهمحمداحمدرونق20034525بنات ابو بكر الصديقالقدس
العلمي85785.7نصارھاشماكرمزھره20034528بنات ابو بكر الصديقالقدس
العلمي94094ابو طيرعمرنزارساجده20034529بنات ابو بكر الصديقالقدس
العلمي66966.9بكيراتيعقوبشحادهساره20034530بنات ابو بكر الصديقالقدس
العلمي80380.3اطرشمحمودمحمدسحر20034531بنات ابو بكر الصديقالقدس
العلمي67267.2جراداتمحمدماھرشروق 20034534بنات ابو بكر الصديقالقدس
العلمي81781.7نمرعطيهماجدشروق 20034535بنات ابو بكر الصديقالقدس
العلمي82282.2لبكيراتاحمدمحمدصابرين20034536بنات ابو بكر الصديقالقدس
العلمي83083ابو طيرمحمودجمالغدير20034537بنات ابو بكر الصديقالقدس
العلمي72272.2عبد ربهابراھيممحمدفداء20034538بنات ابو بكر الصديقالقدس
العلمي88488.4ابو يابسعبد هللايمنمرام 20034539بنات ابو بكر الصديقالقدس
العلمي83183.1ابو غربيهاحمدمحمدمرام 20034540بنات ابو بكر الصديقالقدس
العلمي87987.9ابو ننهمحمدوليدمريم20034541بنات ابو بكر الصديقالقدس
العلمي71471.4بكيراتابراھيممحمدمي20034542بنات ابو بكر الصديقالقدس
العلمي64964.9جاد هللابراھيمفؤادميساء20034544بنات ابو بكر الصديقالقدس
العلمي84584.5ابو طيرمحمدحسينھناء20034548بنات ابو بكر الصديقالقدس
العلمي90990.9ابو طيرفايزخالدھيا20034549بنات ابو بكر الصديقالقدس
العلمي85385.3كراميعزاتعرفاتھيا20034550بنات ابو بكر الصديقالقدس
العلمي72172.1مشاھرهخضرعليوعد20034551بنات ابو بكر الصديقالقدس
العلمي76076عيادمحمودجاللوالء 20034552بنات ابو بكر الصديقالقدس
العلمي96796.7سليمعبد الكريممحمداحالم20034554رياض األقصى االسالمية الثانويةالقدس
العلمي72972.9قواسمهعليحامداسراء20034555رياض األقصى االسالمية الثانويةالقدس
العلمي89689.6عابدينرفيقرأفتجنان20034556رياض األقصى االسالمية الثانويةالقدس
العلمي83083يغمورعثمانناصررشا20034557رياض األقصى االسالمية الثانويةالقدس
العلمي74474.4قصراويزكرياحمديرنا20034558رياض األقصى االسالمية الثانويةالقدس
العلمي78078يغمورعثمانمحمودرھام20034560رياض األقصى االسالمية الثانويةالقدس
العلمي76676.6حلواني صدقي  عاطف روان  20034561رياض األقصى االسالمية الثانويةالقدس



العلمي87987.9 جمجوم اسحاق  ناجيريم 20034562رياض األقصى االسالمية الثانويةالقدس
العلمي78278.2 خالد ابراھيم  انيس لنده 20034563رياض األقصى االسالمية الثانويةالقدس
العلمي74674.6 نتشة يوسف  يونس ليلى 20034564رياض األقصى االسالمية الثانويةالقدس
العلمي89489.4 كنعان محمد  مصطفى مرام 20034566رياض األقصى االسالمية الثانويةالقدس
العلمي97297.2 ابو حلو فايز  مسلم منى 20034567رياض األقصى االسالمية الثانويةالقدس
العلمي78078 عشو اكرم  عماد ھدى 20034568رياض األقصى االسالمية الثانويةالقدس
العلمي79979.9 عبد القادرمحمود ھناء 20034570رياض األقصى االسالمية الثانويةالقدس
العلمي78578.5 طويل اسماعيل  بشار ياسمين 20034571رياض األقصى االسالمية الثانويةالقدس
العلمي94894.8أبو ديابمحمدجميلأالء 20034572الفتاة الالجئة الثانويةالقدس
العلمي75775.7بخاريمحمدزكيآية 20034573الفتاة الالجئة الثانويةالقدس
العلمي81381.3ساليمةمحمدثابتبراءة 20034574الفتاة الالجئة الثانويةالقدس
العلمي92892.8نتشهمحمد ھاشمرياضجنات 20034575الفتاة الالجئة الثانويةالقدس
العلمي91891.8اشھبمحمد حافظطريفحنين 20034577الفتاة الالجئة الثانويةالقدس
العلمي83883.8طھبوبفوزيزيدديانا 20034578الفتاة الالجئة الثانويةالقدس
العلمي91791.7ادعيسسعديفھددينا 20034579الفتاة الالجئة الثانويةالقدس
العلمي85385.3عبيداتسليمصالحرزان 20034580الفتاة الالجئة الثانويةالقدس
العلمي95695.6اشھبكاملمروانرنان 20034581الفتاة الالجئة الثانويةالقدس
العلمي92792.7عباسيحسينرياضرھام 20034582الفتاة الالجئة الثانويةالقدس
العلمي96496.4عودهابراھيمغسانريم 20034583الفتاة الالجئة الثانويةالقدس
العلمي92992.9عبد الغنيعبد الغنيمحمدزينب 20034584الفتاة الالجئة الثانويةالقدس
العلمي80580.5عجلونيمحمد حسنمرشدصفية 20034585الفتاة الالجئة الثانويةالقدس
العلمي87687.6منصوراحمدفيصلعبير 20034586الفتاة الالجئة الثانويةالقدس
العلمي80180.1ينومصطفىصالحغدير 20034587الفتاة الالجئة الثانويةالقدس
العلمي99299.2زعاترةداودفتحيليلى 20034589الفتاة الالجئة الثانويةالقدس
العلمي95395.3حلبيهاحمدخالدمريم 20034590الفتاة الالجئة الثانويةالقدس
العلمي72572.5الحزينةعبد الغنيمحمد تيسيرھبة 20034591الفتاة الالجئة الثانويةالقدس
العلمي84684.6 عالن محمد عزيز بيسان   20034592الكلية االبراھيميةالقدس
العلمي84284.2 جمجوم عبد الغني زياد دانيه   20034593الكلية االبراھيميةالقدس
العلمي83583.5 ابوسنينة عبد الوھاب يوسف دعاء   20034594الكلية االبراھيميةالقدس
العلمي88188.1 محمود شريف حسام شروق   20034596الكلية االبراھيميةالقدس
العلمي87587.5 طوطح حسن حمزه عرين   20034597الكلية االبراھيميةالقدس



العلمي95395.3 ادريس فارس ھشام منار   20034599الكلية االبراھيميةالقدس
العلمي95695.6 عويضةعليرياض  إسراء 20034600بنات االيمان الثانويهالقدس
العلمي87687.6فراحمحمود  أمين  أميرة20034601بنات االيمان الثانويهالقدس
العلمي96496.4عودةعامر محمود  بيسان 20034602بنات االيمان الثانويهالقدس
العلمي92492.4ابو رميلةمحمد ھدوانعبد هللا جمانة20034603بنات االيمان الثانويهالقدس
العلمي82682.6 دويكبھجت عيد   جميلة 20034604بنات االيمان الثانويهالقدس
العلمي87487.4طھبوبمصطفى داود  دانية 20034605بنات االيمان الثانويهالقدس
العلمي96396.3 سعيدمحمدموسى   رزان  20034606بنات االيمان الثانويهالقدس
العلمي82182.1زايدعقل  سامي  رزان20034607بنات االيمان الثانويهالقدس
العلمي86886.8زاھدهعوني وديع  رشا 20034608بنات االيمان الثانويهالقدس
العلمي93193.1أبو المفلفلمحمد برھوم  سارة 20034609بنات االيمان الثانويهالقدس
العلمي86986.9 أبو الھوىمصطفىمحمد  سجى 20034610بنات االيمان الثانويهالقدس
العلمي87587.5طهشكري ھيثم  صباح 20034611بنات االيمان الثانويهالقدس
العلمي79679.6 أبو عيد ابراھيممنور فاتنة 20034612بنات االيمان الثانويهالقدس
العلمي85985.9زغيرعبد المنعم  حازم   مجدولين  20034613بنات االيمان الثانويهالقدس
العلمي94394.3 نتشةحسنعصمت  مرام 20034614بنات االيمان الثانويهالقدس
العلمي96196.1باسطيعارف عامر  مريم 20034615بنات االيمان الثانويهالقدس
العلمي88788.7حجازيعادل ايمن  ميسر 20034616بنات االيمان الثانويهالقدس
العلمي96096ساليمة صالح نايف ندين 20034617بنات االيمان الثانويهالقدس
العلمي89989.9 نبالعيسىعادل  نور 20034618بنات االيمان الثانويهالقدس
العلمي90290.2صندوقةسالموائلليندا20034622الفرسان الثانويةالقدس
العلمي87287.2زيادةمحمدعرابيندين20034623الفرسان الثانويةالقدس
العلمي58164.6متريمخائيلابراھيمريم20034627ثانوية تراسنطاالقدس
العلمي72480.4مريبعجريسنيقوالساندرا20034628ثانوية تراسنطاالقدس
العلمي60066.7بحبحاسعدميشيلسمانثا20034629ثانوية تراسنطاالقدس
العلمي67474.9عياشجريسباجسسيرين20034630ثانوية تراسنطاالقدس
العلمي70678.4شاھينعيسىماجدنادين20034633ثانوية تراسنطاالقدس
العلمي67167.1 ھندي  ابراھيم عمر اية20034634الفرقان الثانويةالقدس
العلمي79479.4 الشوامرة عبد خالدتسنيم20034635الفرقان الثانويةالقدس
العلمي94694.6 كرامة محمد عطية اياد شروق20034636الفرقان الثانويةالقدس
العلمي81581.5 جوالني عيسى حسين نور20034637الفرقان الثانويةالقدس



العلمي91591.5حمادموسىتوفيقاسراء20034638دار الطفل العربيالقدس
العلمي81481.4ناصرالديناديبخالداالء20034639دار الطفل العربيالقدس
العلمي93093ساليمهمحمدفھداالء20034640دار الطفل العربيالقدس
العلمي90090ابو ليلداوديوسفآالء20034641دار الطفل العربيالقدس
العلمي88788.7فتيانيعادلفوازاميرة20034642دار الطفل العربيالقدس
العلمي83583.5ابو الربمسلممحمداميله20034643دار الطفل العربيالقدس
العلمي89789.7شرفاحمدخليلبيان20034644دار الطفل العربيالقدس
العلمي96496.4قراعينعبد عيسىتسنيم20034645دار الطفل العربيالقدس
العلمي72372.3دجانيعرفاتمازندانية20034646دار الطفل العربيالقدس
العلمي80180.1سياججميلمحمدربى20034647دار الطفل العربيالقدس
العلمي89589.5ازحيمانموسىعبد القادررقيه20034648دار الطفل العربيالقدس
العلمي98498.4ھلسهمحمدراضيرنا20034649دار الطفل العربيالقدس
العلمي81681.6محيسنأحمديوسفرھام20034650دار الطفل العربيالقدس
العلمي72972.9ابو غزالهعبد اللطيفعصامروال20034651دار الطفل العربيالقدس
العلمي89289.2ابو غنامجمال الدينحسامرويده20034652دار الطفل العربيالقدس
العلمي85985.9عميرهمحمود محمدسما20034653دار الطفل العربيالقدس
العلمي86786.7محسنخليلأحمدشذى20034654دار الطفل العربيالقدس
العلمي95395.3فتيحهمحمود ماھرالنا20034656دار الطفل العربيالقدس
العلمي92592.5ابو غوشموسىسعيدليندا20034657دار الطفل العربيالقدس
العلمي92792.7شلبيتوفيقعمرنادين20034658دار الطفل العربيالقدس
العلمي94194.1خميسرسميحامدنور20034659دار الطفل العربيالقدس
العلمي89089مصطفىمحمدزيادھديل20034660دار الطفل العربيالقدس
العلمي98998.9عطيةيعقوبعطيهھنادي20034661دار الطفل العربيالقدس
العلمي83692.9نعمهادوارداسطفانايف20034662كلية شميدت الثانويةالقدس
العلمي82882.8كمالاحمد بدويعبدهللا كمالتاال20034663كلية شميدت الثانويةالقدس
العلمي96496.4توتنجيخميسنبيلجمان20034664كلية شميدت الثانويةالقدس
العلمي88288.2سمانموسىناصرسھيله20034665كلية شميدت الثانويةالقدس
العلمي95195.1عكاوياحمدمنذرمنى20034666كلية شميدت الثانويةالقدس
العلمي85685.6نشاشيبيجوادرائدندين20034667كلية شميدت الثانويةالقدس
العلمي91191.1حمدمحمودرياضنوار20034668كلية شميدت الثانويةالقدس
العلمي75175.1علميفضل الدينعبد المطلبياسمين20034669كلية شميدت الثانويةالقدس



العلمي86786.7قيمريخليلزيادأسيل20034670راھبات الورديةالقدس
العلمي92692.6ابوالفيعبدمرزوقأميرة20034671راھبات الورديةالقدس
العلمي87497.1حالقباولسميربوليانا20034673راھبات الورديةالقدس
العلمي81590.6زنانيريابراھيمرمزيتالة 20034674راھبات الورديةالقدس
العلمي86696.2صليباتوفيقساميتالين20034675راھبات الورديةالقدس
العلمي87487.4ابولبدةيوسفبسامدانة20034676راھبات الورديةالقدس
العلمي91891.8خويصخالداسماعيلدعاء20034677راھبات الورديةالقدس
العلمي91391.3خطيبعفيفعماددينا20034678راھبات الورديةالقدس
العلمي83893.1ضاھرواصفيوسفدينا20034679راھبات الورديةالقدس
العلمي84384.3كالوتيعبدالرزاقخالدرشا20034680راھبات الورديةالقدس
العلمي95495.4ابو صويداوداسعدرفا20034681راھبات الورديةالقدس
العلمي95795.7بشيتيفريدمحمد ناصرسارة20034682راھبات الورديةالقدس
العلمي85985.9عوضصالحھانيسجى20034683راھبات الورديةالقدس
العلمي74682.9مشحورالياسفؤادسلفيا20034684راھبات الورديةالقدس
العلمي82582.5قواسمةبدويخالدسما20034685راھبات الورديةالقدس
العلمي88288.2ابو غناماحمدناصرسوزان20034686راھبات الورديةالقدس
العلمي91891.8خليلجميلكاملفاطمة20034687راھبات الورديةالقدس
العلمي96496.4عبداللطيفعبدالحفيظمحمد وسيمفرح 20034688راھبات الورديةالقدس
العلمي83592.8ضاھرواصفيوسففيدا20034689راھبات الورديةالقدس
العلمي98698.6بركاتسعديناصركاتيا20034690راھبات الورديةالقدس
العلمي77586.1رنتيسييوسفالفردالنا 20034691راھبات الورديةالقدس
العلمي88188.1ادكيدكعباسغسانلمى20034692راھبات الورديةالقدس
العلمي92892.8منيرفوزيفؤادلوزان20034693راھبات الورديةالقدس
العلمي83683.6شھاباحمدحساممي20034694راھبات الورديةالقدس
العلمي84193.4جدعونناصرياسرميرال20034695راھبات الورديةالقدس
العلمي93893.8عليموسىخالدميس20034696راھبات الورديةالقدس
العلمي87987.9ابو ارميلةمحمد ھدوانعبدالمغنينرمين20034697راھبات الورديةالقدس
العلمي93393.3عوضمحمودعصامھبة20034698راھبات الورديةالقدس
العلمي85085جعبةامينسميرھديل20034699راھبات الورديةالقدس
العلمي98998.9شريفقاسممحمديسرا20034701راھبات الورديةالقدس
العلمي82582.5شويكيكاملنزاربيان20034705الحياة الثانوية كفر عقبالقدس



العلمي85785.7شويكي عبد الحميد نبيل رنا 20034706الحياة الثانوية كفر عقبالقدس
العلمي76376.3سلطانعبد المحسننادرسناء20034707الحياة الثانوية كفر عقبالقدس
العلمي89289.2جوالني حمادة كاظمغدير 20034711الحياة الثانوية كفر عقبالقدس
العلمي82482.4شاميمحمدعثماننھى20034712الحياة الثانوية كفر عقبالقدس
العلمي86886.8 حميدات علي رشاد اريج 20034717دار المعرفةالقدس
العلمي83583.5 ھنيني محمد عدنان اسراء 20034718دار المعرفةالقدس
العلمي74874.8 تميمي رشدي اسامة اميرة20034719دار المعرفةالقدس
العلمي85185.1 ابو كته احمد حسين ايه 20034720دار المعرفةالقدس
العلمي80980.9 قاسم محمد يوسف حنين 20034721دار المعرفةالقدس
العلمي78178.1 طوطح اسحاق فؤاد سالي20034723دار المعرفةالقدس
العلمي87087 ابو ارميله يعقوب راضي سھى 20034724دار المعرفةالقدس
العلمي95895.8 عطية صالح خليل سوزان 20034725دار المعرفةالقدس
العلمي83883.8 ھاشم واصف نادر عبيده 20034727دار المعرفةالقدس
العلمي94394.3 ابو رميله سرحان مسلم لمى 20034728دار المعرفةالقدس
العلمي79879.8 ابو شربك ياسين عزمي نور 20034729دار المعرفةالقدس
العلمي90890.8 ناصيف احمد ناصيف ھبه 20034730دار المعرفةالقدس
العلمي93893.8 جبارين ابراھيم صالح وفاء 20034731دار المعرفةالقدس
العلمي85085قراقعحسينخالدحنين20034740مؤسسة االميرة بسمة المختلطةالقدس
العلمي69869.8فروخجمعةسعيدھبة 20034741مؤسسة االميرة بسمة المختلطةالقدس
العلمي96296.2زعانينحسنصبريسرين20034743بردج انترناشونالالقدس
العلمي73073مشعشعواصفعمادالرا20034744بردج انترناشونالالقدس
العلمي87487.4أبو عصبعبدهللامحمدنورا20034746بردج انترناشونالالقدس
العلمي75075جبوريوسفصالحوسام20034747بردج انترناشونالالقدس
العلمي63163.1بكريعبد المطلب عماد أماني 20034748بيت صفافا الثانويةالقدس
العلمي73573.5الفي داود محمد عھد 20034750بيت صفافا الثانويةالقدس
العلمي77977.9عرامينشحدةخالداريج20034751المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلمي94294.2غباشمحمدرشيداسراء20034752المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلمي88188.1عوادموسىسليماناسراء20034753المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلمي98398.3طهفضلجاللاسالم20034754المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلمي80780.7أعورمحمدزيداناسالم20034755المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلمي75575.5أبو قويدرعادلعلياسالم20034756المأمونية الثانوية للبناتالقدس



العلمي80380.3غزاويجبريلعبد العفواالء20034758المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلمي92992.9دباغعرفاتعيسىاالء20034759المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلمي89189.1نصر الدينفخريغالباالء20034760المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلمي93993.9دغشبدرفايزاالء20034761المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلمي79479.4أبو عيسىسعيدمازنامنة20034762المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلمي82282.2أبو غنامإبراھيممحمداميرة20034763المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلمي96496.4أشمرعمرمحمد عيداميمه20034764المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلمي76076حشيمسليممحمد جبرانعام20034765المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلمي90290.2كليبعبد الحميدمحمدانوار20034766المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلمي91891.8برقانمحمدغازيايات20034767المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلمي82482.4طحانمحمد ناجحفتحياية20034768المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلمي94294.2خوجهخالدوليدايمان20034769المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلمي85685.6عباسيمحمديوسفبراءه20034770المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلمي84484.4جابرمحمودعدنانتحرير20034771المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلمي86686.6دعنافھميإبراھيمحنين20034772المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلمي87587.5محتسبعبد الغفارجواددعاء20034774المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلمي87887.8إدريسمحمدزيادديمة20034775المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلمي70470.4كجةحسنخليلرغدة20034777المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلمي90590.5أبو غربيةإبراھيمبسامرنين20034778المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلمي84884.8نتشةعبد الحميدحامدرنين20034779المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلمي84084جوجاسأمينطاللرنين20034780المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلمي82982.9شرفيوسفيعقوبرنين20034781المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلمي83783.7طايشفھميخضررھام20034782المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلمي93093أبو رميلةحسنعبد السالمرھام20034783المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلمي84184.1عدوانأيوبعادلروان20034784المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلمي96396.3سنقرطعيسىياسينروال20034785المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلمي92092جوابرةعبد الرحمنھشامسناء20034787المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلمي87487.4غزاليعبد الكريمحسامشروق20034789المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلمي90790.7مرارداودسميرشروق20034790المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلمي86386.3غيثمحمدعيسىشروق20034791المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلمي89689.6جابرزوھريمحمدشروق20034792المأمونية الثانوية للبناتالقدس



العلمي89589.5أبو سنينةعبد الرحيمعبد الحافظشيماء20034793المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلمي84084عبد الكاملعزتخليلصفية20034794المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلمي97897.8متعبعزتعزيزعرين20034795المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلمي85385.3دعناداودعبد الجبارعال20034796المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلمي87387.3أبو ديةباجسعمرفاطمة20034797المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلمي94594.5عديلةخليلعليفايزة20034798المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلمي92792.7أبو حمادزكرياعبد المعزكفاية20034799المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلمي83283.2شبانةمحفوظرمضانمرام20034800المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلمي98198.1بكريصالحمجديمنى20034801المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلمي96296.2قراعينمحمدزيادمي20034802المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلمي92592.5جابرديبعيسىناديا20034803المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلمي90390.3طويلعايشقاسمنجات20034804المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلمي94594.5ھدرةإبراھيممحمدندين20034805المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلمي90690.6شويكيحميدانبسامنرمين20034806المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلمي84184.1صيامجميلمحمدنسرين20034807المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلمي91291.2كالوتيبدويأكرمنور20034808المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلمي91191.1الفتاشأمينوضاحھبة20034809المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلمي91591.5دويكمحمد كمالنائلھدى20034810المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلمي88188.1بزبزعطاھانيھيا20034811المأمونية الثانوية للبناتالقدس
العلمي90790.7عبيديهمحمدابراھيمابتھال20034812المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلمي87987.9مشاھرهداودعلياسراء20034813المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلمي86486.4ھلسياحمداسماعيلاسيل20034814المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلمي95395.3بشيرابراھيمعمراميره20034816المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلمي90590.5عويساتمحمدعلياولفت20034817المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلمي95195.1عويساتعليمحمدايات20034818المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلمي87287.2صوانحسنجمالبيان20034819المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلمي95295.2مشاھرهمحمدعليتسنيم20034820المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلمي94894.8شاھينمحمدعليحليمه20034821المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلمي86486.4سالمهمحمدباللحليمه20034822المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلمي91291.2شقيراترمضانحسينحنين20034823المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلمي92092سرورعليابراھيمديما20034824المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس



العلمي87587.5اشقيراتعبديعقوبديما20034825المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلمي89189.1سواحريعودهاحمدرنين20034826المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلمي91191.1عثمانمحمدعثمانسندس20034827المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلمي91291.2منصورمحمدمروانعرين20034829المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلمي98098ابو عبيدهجميلحميدانلما20034830المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلمي92592.5عويساتمحمداحمدمرام20034831المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلمي75675.6مشعلعليعزيزمرام20034832المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلمي94094شويكيرشديربحيمنى20034833المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلمي88488.4مرارامينتوفيقمي20034834المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلمي85985.9جودةعبدنعيمنائله20034835المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلمي96296.2عويساتمحمداحمدنداء20034836المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلمي89489.4طروةسليمانصابرنرمين20034837المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلمي94694.6جعافرهمحمدعادلوالء20034838المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدس
العلمي77677.6حجير عبد هللا وائل رنين 20034843العزيزية الشاملة للبناتالقدس
العلمي74574.5 تميمي محمود  علي قمر 20034844العزيزية الشاملة للبناتالقدس
العلمي81181.1سلھبعبد العفوعبد الفتاحابراھيم22034902ذكور بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي89289.2عايشمحمدجميلاحمد22034904ذكور بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي72872.8عياداحمدعادلاحمد22034906ذكور بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي84084ابو لبناحمدعبد الناصراحمد22034907ذكور بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي64064جوابرهيوسفمحموداحمد22034908ذكور بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي69869.8زيرمحموديوسفاحمد22034909ذكور بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي68268.2نبتيتيعبدهللاجمالاسامة22034910ذكور بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي72172.1كاملمحمدخليلاسامة22034911ذكور بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي65565.5دعنااحمدصالحانس22034912ذكور بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي77177.1ابو سميهعبد الرحمنسفيانايھاب22034913ذكور بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي76276.2برھوماديبمحمدبرھوم22034914ذكور بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي69969.9اسماعيلمحمديوسفبشار22034915ذكور بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي82082ابو ھليلابراھيمعيسىبالل22034917ذكور بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي85785.7الدباسيوسفصادقجعفر22034918ذكور بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي70870.8رضوانصبرياحمدحمزه22034919ذكور بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي73473.4ابو جودهداودعبد القادرحمزه22034920ذكور بيت لحم الثانويةبيت لحم



العلمي78478.4عيادخليلمحمدحمزه22034921ذكور بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي64164.1المغالسهخليلابراھيمخليل22034923ذكور بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي74074سندخليلعيسىخليل22034925ذكور بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي88788.7ابو غنيهبركاتراميربيع22034927ذكور بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي84484.4سندمصطفىحمزهزيد22034928ذكور بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي74474.4الصيفيعلياحمدسالم22034929ذكور بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي74574.5دارالبرميلعبد الرحمنخالدسامي22034930ذكور بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي91291.2غنيماتاحمدابراھيمسفيان22034931ذكور بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي86786.7الجوالنيصالح الدينمحمدصالح الدين22034933ذكور بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي64964.9اسماعيلاحمدجمالطارق22034934ذكور بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي88488.4حجاجلهعبدعليعاطف22034935ذكور بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي70970.9اسماعيلعبد المنعممحمدعبد الرحمن22034936ذكور بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي69569.5كاملحسننايفعبد الرحمن22034937ذكور بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي76676.6حمدانعبد الرزاقمحمدعبد الرزاق22034938ذكور بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي81581.5بدوانعبد الرزاقنزيهعبد الرزاق22034939ذكور بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي71371.3العبياتموسىاحمدعبد العزيز22034940ذكور بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي84084الفواغرهمحمدانورعبد الكريم22034941ذكور بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي72372.3العبياتعبدخليلعبد الكريم22034942ذكور بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي93693.6برھومعبد هللاتوفيقعبد هللا22034943ذكور بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي94494.4دعدوعمحمدابراھيمعبد الھادي22034944ذكور بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي80380.3حمدانمحمدعدنانعلي22034945ذكور بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي98798.7العبياتعوضمحمودعلي22034946ذكور بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي73173.1عليانمحمدنبيلعماد22034947ذكور بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي66266.2رمحيمحمدعبد هللاعمر22034948ذكور بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي86886.8ابو حميدهمحمدعيسىعمر22034949ذكور بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي92192.1ابو علي عيسىحجازيعيسى22034951ذكور بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي75775.7ابو غربيهمصباحيوسفعيسى22034952ذكور بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي82682.6رمضانجادهللاحاتمفادي22034953ذكور بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي91591.5يونسخليلمصطفىفادي22034954ذكور بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي89089المعطيعوضناصرفادي22034955ذكور بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي74974.9فراجابراھيمناديفارس22034956ذكور بيت لحم الثانويةبيت لحم



العلمي86986.9المساعيدمحمودعمرقسام22034957ذكور بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي83283.2رضوانعبد الرحمنعبد الوھابلؤي22034958ذكور بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي89289.2ابو علياطهابراھيمليث22034959ذكور بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي88888.8سالمةمحمدخالدليث22034960ذكور بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي62962.9كنعانمحمودخالدماجد22034961ذكور بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي77677.6العبياتعليمحمدماھر22034962ذكور بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي60960.9خليفهشحادةحسنمأمون22034963ذكور بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي72872.8عايشمحمدجمالمحمد22034964ذكور بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي88888.8عالنمحمدجمالمحمد22034965ذكور بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي78978.9الصالحاتمحمدجميلمحمد22034966ذكور بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي66066حمدانعبد الرحمنحسنمحمد22034967ذكور بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي75375.3النجاراحمدخليلمحمد22034968ذكور بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي67167.1الصراصرهمحمدساميمحمد22034969ذكور بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي69969.9مناصرهتيسيرصالحمحمد22034970ذكور بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي94494.4ابو داودعودهعزيزمحمد22034971ذكور بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي75675.6كاملعبدمروانمحمد22034972ذكور بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي78678.6الجوابرهمحمودمخلصمحمود22034974ذكور بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي92892.8سالمةمحمدعمادمراد22034975ذكور بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي64764.7البدويعبد القادرمحمودمرسيل22034976ذكور بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي68468.4عايشموسىاحمدمصعب22034977ذكور بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي77877.8عودةاحمدناجيمعن22034979ذكور بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي91591.5حسنمھدينعيممھدي22034980ذكور بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي91291.2ابو علياراشدحمديمھند22034982ذكور بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي71571.5الحساسنهمحمدعليوائل22034984ذكور بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي75275.2اغريبسليمانجمعةوالء22034985ذكور بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي80380.3الحروبيوسفجماليعرب22034986ذكور بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي70270.2الحجاجرهيوسففتحييوسف22034987ذكور بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي89389.3ابو الويابراھيمأحمدابراھيم22034988ذكور بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلمي74574.5عودهأحمدشادياحمد22034990ذكور بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلمي89989.9دار صرارحسنعثماناحمد22034991ذكور بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلمي67467.4ابو محيميدعليموسىاشرف22034995ذكور بيت ساحور الثانويةبيت لحم



العلمي87187.1صلحاتعيسىطاللبالل22035000ذكور بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلمي67667.6عودهياسروليدبھاء الدين22035002ذكور بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلمي59466برھمحناغسانحنا22035003ذكور بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلمي91291.2حمادسالمأحمدخالد22035004ذكور بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلمي71871.8صبحعويضهوليدخالد22035005ذكور بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلمي92692.6الزواھرهمفلحسليمانضياء الدين22035007ذكور بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلمي77677.6جبرانحسنعامرطارق22035008ذكور بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلمي65365.3القرنهمحمدابراھيمعيسى22035014ذكور بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلمي90090شعيباتسعيدابراھيمغيث22035015ذكور بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلمي66066جبرانموسىسعديفراس22035016ذكور بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلمي86386.3حمادمحمدخضرلؤي22035017ذكور بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلمي71671.6معاليطهمؤيدمجد22035019ذكور بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلمي85285.2سجديهجميلابراھيممحمد22035020ذكور بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلمي75475.4صالحاتعيسىخضرمحمد22035021ذكور بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلمي57657.6ابو عليمحمدماجدمحمد22035023ذكور بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلمي60860.8خليفاسحقناجيمحمد22035025ذكور بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلمي78578.5عبد الرحمنعبديوسفمحمد22035026ذكور بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلمي76676.6حسينمحمودعبدهللامحمود22035027ذكور بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلمي95195.1ابو زرأحمدماھرمحمود22035028ذكور بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلمي78578.5زيرمحمودجمعهمراد22035029ذكور بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلمي90490.4عيلة محمدمحمودعدنانمعتصم22035031ذكور بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلمي81081الزيرسليمانمحمدھشام22035033ذكور بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلمي74374.3قيويعبداللطيففتحيھيثم22035035ذكور بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلمي75575.5بدويابراھيمعليوجدي22035037ذكور بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلمي79079الجنديعبد القادرصايلعبد القادر22035044ذكور الخضر الثانويةبيت لحم
العلمي70370.3صبيحعبد هللامحمدقاسم22035045ذكور الخضر الثانويةبيت لحم
العلمي80380.3جھاليناحمدصالحمحمود22035048ذكور الخضر الثانويةبيت لحم
العلمي81781.7عيسىيوسفعيسىمحمود22035049ذكور الخضر الثانويةبيت لحم
العلمي74574.5نجارداودمحمدبكر22035055ذكور حوسان الثانويةبيت لحم
العلمي80280.2شاعرداودعادلداود22035057ذكور حوسان الثانويةبيت لحم
العلمي73773.7حمامرهمحمدحسينمھدي22035064ذكور حوسان الثانويةبيت لحم



العلمي82182.1مناصرهيوسفعطامھدي22035065ذكور حوسان الثانويةبيت لحم
العلمي62162.1سباتينعبدنسيمنضال22035066ذكور حوسان الثانويةبيت لحم
العلمي70070شكارنهإبراھيمعبد الحليمابراھيم22035068ذكور نحالين الثانويةبيت لحم
العلمي66466.4نجاجرةأحمدسعدياحمد22035069ذكور نحالين الثانويةبيت لحم
العلمي74074سوادعليجمالانس22035070ذكور نحالين الثانويةبيت لحم
العلمي67067شكارنهياسرعبدهللابنان22035071ذكور نحالين الثانويةبيت لحم
العلمي74774.7ابو غياظهمحمد رضوانفؤادحسن22035072ذكور نحالين الثانويةبيت لحم
العلمي82482.4شكارنهعمراديبخليل22035073ذكور نحالين الثانويةبيت لحم
العلمي85285.2غياظهاحمدعليصالح الدين22035074ذكور نحالين الثانويةبيت لحم
العلمي77677.6شكارنهعبد السالمجميلعبد السالم22035075ذكور نحالين الثانويةبيت لحم
العلمي68568.5غياظةحسنيماھرعبدهللا22035076ذكور نحالين الثانويةبيت لحم
العلمي74274.2نجاجرهناجيمحمدعبدهللا22035077ذكور نحالين الثانويةبيت لحم
العلمي83083الشكارنهبدرابراھيممحمد22035078ذكور نحالين الثانويةبيت لحم
العلمي79079النجاجرةسالمابراھيممحمد22035079ذكور نحالين الثانويةبيت لحم
العلمي67967.9ابو غياضهمحمداسماعيلمحمد22035080ذكور نحالين الثانويةبيت لحم
العلمي88588.5ابوغياضهمحمدحسينمحمد22035081ذكور نحالين الثانويةبيت لحم
العلمي74974.9مصطفىمحمدعمرمحمد22035082ذكور نحالين الثانويةبيت لحم
العلمي75175.1مصطفىموسىمرزوقمحمد22035083ذكور نحالين الثانويةبيت لحم
العلمي93193.1شكارنهحامدرائدمحمود22035084ذكور نحالين الثانويةبيت لحم
العلمي72672.6الشكارنةأحمدمحمدمحمود22035085ذكور نحالين الثانويةبيت لحم
العلمي90790.7شكارنهبدرانناصرمراد22035086ذكور نحالين الثانويةبيت لحم
العلمي86386.3شكارنةمحمدمصطفىمھند22035087ذكور نحالين الثانويةبيت لحم
العلمي82782.7فنونطايعوليدوسام22035088ذكور نحالين الثانويةبيت لحم
العلمي81081عبيد هللاجميلتوفيقابراھيم22035089ذكور بتير الثانويةبيت لحم
العلمي66166.1قصقصابراھيمعمرامير22035090ذكور بتير الثانويةبيت لحم
العلمي63663.6عبيد هللامصطفىتوفيقايھاب22035091ذكور بتير الثانويةبيت لحم
العلمي80780.7قطوشسعيدشوكتسعيد22035094ذكور بتير الثانويةبيت لحم
العلمي98598.5سمارهابراھيممحمودمحمد22035097ذكور بتير الثانويةبيت لحم
العلمي66566.5قطوشمحمدوليدمؤيد22035099ذكور بتير الثانويةبيت لحم
العلمي85385.3حيانأحمدعليراشد22035101ذكور جورة الشمعة الثانويةبيت لحم
العلمي70370.3ثوابتهعبد هللامحمودجھاد22035108ذكور بيت فجار الثانويةبيت لحم



العلمي89489.4القواسمهابراھيممحمد رزق22035109ذكور بيت فجار الثانويةبيت لحم
العلمي83483.4ديريهراغباسعدرضوان22035110ذكور بيت فجار الثانويةبيت لحم
العلمي61161.1ابو سلمانعيسىمحمدسامح22035111ذكور بيت فجار الثانويةبيت لحم
العلمي84784.7ابو رحمهاسماعيلبسامصالح22035112ذكور بيت فجار الثانويةبيت لحم
العلمي90090ثوابتهعايدابراھيمعدي22035113ذكور بيت فجار الثانويةبيت لحم
العلمي60760.7عودهموسىمحمدعالء22035114ذكور بيت فجار الثانويةبيت لحم
العلمي84584.5ديريهمحمودعليعماد22035115ذكور بيت فجار الثانويةبيت لحم
العلمي64664.6القواسمهعيسىذيبقصي22035116ذكور بيت فجار الثانويةبيت لحم
العلمي72772.7الثوابتهجبرمرادليث22035117ذكور بيت فجار الثانويةبيت لحم
العلمي77777.7ثوابتهخليلقيسمالك22035118ذكور بيت فجار الثانويةبيت لحم
العلمي75375.3الطقاطقهموسىاحمدمحمد22035119ذكور بيت فجار الثانويةبيت لحم
العلمي86486.4ديريهمحموداسعدمحمد22035120ذكور بيت فجار الثانويةبيت لحم
العلمي70470.4ثوابتهحسين باسم محمد 22035121ذكور بيت فجار الثانويةبيت لحم
العلمي80280.2طقاطقهمحمدجمالمحمد22035122ذكور بيت فجار الثانويةبيت لحم
العلمي87387.3ايوبعودهممدوحمحمد22035123ذكور بيت فجار الثانويةبيت لحم
العلمي76976.9ثوابتةصابرنعيممحمد22035124ذكور بيت فجار الثانويةبيت لحم
العلمي75575.5طقاطقهمحمدھشاممحمد22035125ذكور بيت فجار الثانويةبيت لحم
العلمي86586.5الديريهعليوليدورد22035127ذكور بيت فجار الثانويةبيت لحم
العلمي84184.1بريجيهمحمودمحمدانمار22035128الزواھرة الثانوية المختلطةبيت لحم
العلمي59559.5ابو ديةيونساحمدايمن22035129الزواھرة الثانوية المختلطةبيت لحم
العلمي80880.8الفقيهعبد الكريمعليخالد22035130الزواھرة الثانوية المختلطةبيت لحم
العلمي68968.9بريجيهعبد هللاحمدصھيب22035131الزواھرة الثانوية المختلطةبيت لحم
العلمي88288.2الشيخمصطفىصالحصھيب22035132الزواھرة الثانوية المختلطةبيت لحم
العلمي78478.4الشيخابراھيمخالدعلي22035133الزواھرة الثانوية المختلطةبيت لحم
العلمي88488.4زواھرهحسنعوضفارس22035134الزواھرة الثانوية المختلطةبيت لحم
العلمي90190.1حجاجعبد هللاسليممحمود22035135الزواھرة الثانوية المختلطةبيت لحم
العلمي80380.3بريجيهعودةحسنمصعب22035136الزواھرة الثانوية المختلطةبيت لحم
العلمي85085حميدهاحمدداودھشام22035137الزواھرة الثانوية المختلطةبيت لحم
العلمي62362.3الردايدهامينمحمدامين22035138ذكور العبيدية الثانويةبيت لحم
العلمي84284.2خليفةمحمدجميلجھاد22035139ذكور العبيدية الثانويةبيت لحم
العلمي88888.8أبو سرحانسعودفايزحذيفة22035140ذكور العبيدية الثانويةبيت لحم



العلمي67067عميةداود بسامسامح22035143ذكور العبيدية الثانويةبيت لحم
العلمي62362.3صالحمحمدجمالصھيب22035144ذكور العبيدية الثانويةبيت لحم
العلمي77677.6ابو سرحانجميلعارفضياء22035145ذكور العبيدية الثانويةبيت لحم
العلمي81681.6 العصا احمدمحمدطارق22035146ذكور العبيدية الثانويةبيت لحم
العلمي77477.4صافيسليمانناصرعدي22035147ذكور العبيدية الثانويةبيت لحم
العلمي87687.6شنايطةسلمانجميلمحمد22035149ذكور العبيدية الثانويةبيت لحم
العلمي81781.7أبو سرحانمحمدساميمحمد22035150ذكور العبيدية الثانويةبيت لحم
العلمي68768.7 الردايدهحسنعليمحمد22035151ذكور العبيدية الثانويةبيت لحم
العلمي67467.4لعصامحمدمحمودمحمد22035154ذكور العبيدية الثانويةبيت لحم
العلمي71671.6الردايدهطالبيوسفمحمد22035155ذكور العبيدية الثانويةبيت لحم
العلمي85985.9أبو سرحانحسينوديعمروان22035156ذكور العبيدية الثانويةبيت لحم
العلمي67567.5أبو سرحانمحمدجمالمعتز با22035157ذكور العبيدية الثانويةبيت لحم
العلمي76376.3صالحأحمدمحمدممدوح22035158ذكور العبيدية الثانويةبيت لحم
العلمي75875.8زواھرهمقبلعوض هللابراھيم22035160ذكور تقوع الثانويةبيت لحم
العلمي84084ابو مفرحموسىمحمدابراھيم22035161ذكور تقوع الثانويةبيت لحم
العلمي74074موسىعليسليمانادم22035163ذكور تقوع الثانويةبيت لحم
العلمي73973.9سليمانمحمودابراھيماسامه22035164ذكور تقوع الثانويةبيت لحم
العلمي92692.6ابو مفرحخليلعليانس22035165ذكور تقوع الثانويةبيت لحم
العلمي76876.8الصباحصباحداوداياد22035166ذكور تقوع الثانويةبيت لحم
العلمي93893.8جبرينأحمدمحمودتامر22035167ذكور تقوع الثانويةبيت لحم
العلمي91391.3ابو مفرححسنابراھيمخليل22035168ذكور تقوع الثانويةبيت لحم
العلمي76476.4جبرينعليموسىرؤوف22035169ذكور تقوع الثانويةبيت لحم
العلمي92192.1سليمانموسىمحمدرياض22035170ذكور تقوع الثانويةبيت لحم
العلمي94394.3عايشطهعدنانطه22035171ذكور تقوع الثانويةبيت لحم
العلمي88488.4الشاعريغنممحمدعبد الرحمن22035172ذكور تقوع الثانويةبيت لحم
العلمي74174.1الحجاحجةدخل هللاعليعمران22035174ذكور تقوع الثانويةبيت لحم
العلمي83183.1شاعرمحمدحسنكريم22035175ذكور تقوع الثانويةبيت لحم
العلمي93593.5خليلعايشاسماعيلمأمون22035176ذكور تقوع الثانويةبيت لحم
العلمي70770.7عبد الخليلعليأحمدمحمد22035177ذكور تقوع الثانويةبيت لحم
العلمي93093العساكرهخليلخالدمحمد22035178ذكور تقوع الثانويةبيت لحم
العلمي91491.4حميدهأحمدخلفمحمد22035179ذكور تقوع الثانويةبيت لحم



العلمي96696.6عساكرهخليلطالبمحمد22035180ذكور تقوع الثانويةبيت لحم
العلمي79879.8شاوريةعبد هللاعدنانمحمد22035181ذكور تقوع الثانويةبيت لحم
العلمي82882.8البدنسليمانخليلموسى22035182ذكور تقوع الثانويةبيت لحم
العلمي70370.3محمدمحمدعوضانس22035183ذكور محمد سالم الذويب الثانويةبيت لحم
العلمي88088الوحشسعدجمالحذيفه22035184ذكور محمد سالم الذويب الثانويةبيت لحم
العلمي76476.4محسنحسنعدنانسرحان22035185ذكور محمد سالم الذويب الثانويةبيت لحم
العلمي77377.3ابومحميدأحمدراتبضياء22035187ذكور محمد سالم الذويب الثانويةبيت لحم
العلمي63963.9ابومحميدمحمدحسنعاھد22035188ذكور محمد سالم الذويب الثانويةبيت لحم
العلمي80880.8ابومحيميدمحمدحسنعلي22035189ذكور محمد سالم الذويب الثانويةبيت لحم
العلمي74374.3ابوعمريهعليمحمدعلي22035190ذكور محمد سالم الذويب الثانويةبيت لحم
العلمي86086عطوامحمودموسىعلي22035191ذكور محمد سالم الذويب الثانويةبيت لحم
العلمي74974.9ھويرموسىمحمودعمر22035193ذكور محمد سالم الذويب الثانويةبيت لحم
العلمي79379.3زواھرهعليانموسىمجاھد22035194ذكور محمد سالم الذويب الثانويةبيت لحم
العلمي89189.1القرنهمحمدأحمدمصعب22035195ذكور محمد سالم الذويب الثانويةبيت لحم
العلمي77877.8شرايعهموسىأحمدمصعب22035196ذكور محمد سالم الذويب الثانويةبيت لحم
العلمي82782.7الوحشحسينمحمدمصعب22035197ذكور محمد سالم الذويب الثانويةبيت لحم
العلمي84284.2محسنعبدالرازقطالبمھند22035198ذكور محمد سالم الذويب الثانويةبيت لحم
العلمي84584.5عبدهللاأحمدعبدهللاحمد22035201الشواورة الثانوية المختلطةبيت لحم
العلمي75975.9سالمأحمدمحمداحمد22035202الشواورة الثانوية المختلطةبيت لحم
العلمي95995.9الخطيبمحمدابراھيمانس22035203الشواورة الثانوية المختلطةبيت لحم
العلمي88988.9الخطيبموسىعمرعالء22035208الشواورة الثانوية المختلطةبيت لحم
العلمي84184.1دار حمادعليأحمدمحمد22035209الشواورة الثانوية المختلطةبيت لحم
العلمي68768.7رشايدهعليناھراحمد22035211الرشايدة الثانوية المختلطةبيت لحم
العلمي74074رشايدةمحمدأحمدسليمان22035213الرشايدة الثانوية المختلطةبيت لحم
العلمي70478.2زكرياالبرتزكرياالبيرت22035215ثانوية تراسنطةبيت لحم
العلمي77786.3حنضلانطوننبيلالياس22035216ثانوية تراسنطةبيت لحم
العلمي79187.9شھوانالياسجورجايلي الياس22035217ثانوية تراسنطةبيت لحم
العلمي95895.8المشاعلهمحمدماھرايمن22035218ثانوية تراسنطةبيت لحم
العلمي82682.6سكاكيهمحمودعمادباسل22035219ثانوية تراسنطةبيت لحم
العلمي93893.8دنونعيسىماھربشار22035220ثانوية تراسنطةبيت لحم
العلمي86896.4طافشبطرسباسمبيتر22035221ثانوية تراسنطةبيت لحم



العلمي86186.1الحجخضرخالدخضر22035222ثانوية تراسنطةبيت لحم
العلمي82682.6استيتيةمحمدأحمدرائد22035223ثانوية تراسنطةبيت لحم
العلمي89889.8نوفلعبد هللاسميحعبد هللا22035224ثانوية تراسنطةبيت لحم
العلمي91391.3تنححمادمحمدعدي22035225ثانوية تراسنطةبيت لحم
العلمي91291.2استيتيهمحمدعصامعمر22035226ثانوية تراسنطةبيت لحم
العلمي80489.3المغربيالياسساميفؤاد22035227ثانوية تراسنطةبيت لحم
العلمي76176.1الزيرداودساميقصي22035228ثانوية تراسنطةبيت لحم
العلمي81190.1حزبونانطونكرمكرس22035229ثانوية تراسنطةبيت لحم
العلمي73273.2ردايدهعليشكريمعن22035230ثانوية تراسنطةبيت لحم
العلمي84694جريسابراھيمنضالابراھيم22035231الفرير الثانويةبيت لحم
العلمي93093خليفاسحقخالدادھم22035232الفرير الثانويةبيت لحم
العلمي69076.7غزاويابراھيمعيسىالياس22035233الفرير الثانويةبيت لحم
العلمي88598.3العرجاامينمروانانجلوس22035234الفرير الثانويةبيت لحم
العلمي76176.1الغروزمحمدعيسىبسام22035235الفرير الثانويةبيت لحم
العلمي86395.9الحذوهسليمنادربسيلس22035236الفرير الثانويةبيت لحم
العلمي72080صليبيجودهالياسجوده22035237الفرير الثانويةبيت لحم
العلمي83893.1مرهحناحبيبجورج22035238الفرير الثانويةبيت لحم
العلمي88398.1رباعحناالياسجون حنا22035239الفرير الثانويةبيت لحم
العلمي96696.6عوضسعيدذيبحمزه22035240الفرير الثانويةبيت لحم
العلمي69977.7عازرعبدهللابراھيمعدي22035241الفرير الثانويةبيت لحم
العلمي77677.6حمادعبد الحميدحسنعماد22035242الفرير الثانويةبيت لحم
العلمي93293.2العيسهمصباحلؤيعنان22035243الفرير الثانويةبيت لحم
العلمي81690.7االطرشفؤادابراھيمفؤاد22035245الفرير الثانويةبيت لحم
العلمي90890.8سلھبصالحعونيمحمد22035246الفرير الثانويةبيت لحم
العلمي80280.2المصريمحمدناصرمحمد22035247الفرير الثانويةبيت لحم
العلمي79288مرقصيوسفانطونيوسف22035248الفرير الثانويةبيت لحم
العلمي82482.4حنشداودعمادداود22035249دار الكلمة الثانويةبيت لحم
العلمي82682.6عودهخليلمحمودمحمد22035250دار الكلمة الثانويةبيت لحم
العلمي93193.1المصريمصطفىجمالنديم22035252دار الكلمة الثانويةبيت لحم
العلمي73581.7رزق هللاعودهجمالوليم22035253دار الكلمة الثانويةبيت لحم
العلمي74482.7قسيسنجيبحسامبشار22035254طاليتا قوميبيت لحم



العلمي67174.6نجارحنافرحجورج22035255طاليتا قوميبيت لحم
العلمي92992.9دار يعقوبعبد العزيزمحمدحسام22035256طاليتا قوميبيت لحم
العلمي83283.2ابو سرحانمحمدالفيرامي22035257طاليتا قوميبيت لحم
العلمي73873.8جابرمحمدعمرسيف22035258طاليتا قوميبيت لحم
العلمي65272.4خليليهجميلعيسىنادر22035259طاليتا قوميبيت لحم
العلمي91791.7العيسهشعبانبرھاننديم22035260طاليتا قوميبيت لحم
العلمي74983.2الشاعرنقوالوليمنقوال22035261طاليتا قوميبيت لحم
العلمي70478.2الحذوهجريسنسيمجريس22035263البطريركية الالتينيةبيت لحم
العلمي66974.3زيدانجبراننخلهجليل22035264البطريركية الالتينيةبيت لحم
العلمي74582.8فرھودحناميشيلحنا22035265البطريركية الالتينيةبيت لحم
العلمي65672.9حفيرييوسففيكتورشارلي22035268البطريركية الالتينيةبيت لحم
العلمي92692.6عدويمحمد سعدييوسفعدي22035269البطريركية الالتينيةبيت لحم
العلمي78987.7غنيمجريسمتريعيسى22035270البطريركية الالتينيةبيت لحم
العلمي75183.4المصوفرحمنذرفرح22035271البطريركية الالتينيةبيت لحم
العلمي75083.3الزعمطسليمانحنامجد22035272البطريركية الالتينيةبيت لحم
العلمي62562.5العزهمحمدنضالمراس22035274البطريركية الالتينيةبيت لحم
العلمي81690.7خضرصالحبساممنير22035275البطريركية الالتينيةبيت لحم
العلمي77185.7الطوالجمالمعينوجدي22035276البطريركية الالتينيةبيت لحم
العلمي68275.8جعنينهيوسفنسيميوسف22035278البطريركية الالتينيةبيت لحم
العلمي78286.9ابو سعدىفؤادنبيلباھر22035279الروم الكاثوليكبيت لحم
العلمي80589.4خيرصليباخضرتامر22035280الروم الكاثوليكبيت لحم
العلمي78687.3غريبفرحالياسجريس22035281الروم الكاثوليكبيت لحم
العلمي74883.1عوضميخائيلنادررفائيل22035283الروم الكاثوليكبيت لحم
العلمي73381.4عودهحناعصامساھر22035284الروم الكاثوليكبيت لحم
العلمي92292.2سالمةمحمودماھرطارق22035285الروم الكاثوليكبيت لحم
العلمي83993.2الھواشعيسىمجيرعيسى22035286الروم الكاثوليكبيت لحم
العلمي76076جبرانموسىمحمدليث22035287الروم الكاثوليكبيت لحم
العلمي94294.2سالمةسالمهنضالمجد22035288الروم الكاثوليكبيت لحم
العلمي73882بنورهعيسىصليبامھند22035289الروم الكاثوليكبيت لحم
العلمي75784.1المراجلةاسحقالياساسحق22035290الرعاة للروم االرثوذكسبيت لحم
العلمي81190.1مصلحالياسمفيدالياس22035291الرعاة للروم االرثوذكسبيت لحم



العلمي63170.1القسيسحنارفيقرامي22035293الرعاة للروم االرثوذكسبيت لحم
العلمي76084.4قمصيهجميلسميرساري22035294الرعاة للروم االرثوذكسبيت لحم
العلمي78787.4جرايسهسليماشرفسامر22035295الرعاة للروم االرثوذكسبيت لحم
العلمي77277.2االطرشأحمدموسىعمر22035297الرعاة للروم االرثوذكسبيت لحم
العلمي73081.1بنورهمتيابشرلؤي22035298الرعاة للروم االرثوذكسبيت لحم
العلمي92792.7احمدحسينعمرحسين22035300االنجيلية اللوثريةبيت لحم
العلمي80489.3القسيسنخلهرائدسامر22035301االنجيلية اللوثريةبيت لحم
العلمي70278عوضبندليسميرعامر22035302االنجيلية اللوثريةبيت لحم
العلمي68476خيربنايوتبنايوتعالء22035303االنجيلية اللوثريةبيت لحم
العلمي67975.4االطرشعيسىميشيلعيسى22035304االنجيلية اللوثريةبيت لحم
العلمي84193.4اسحاقالياسجمالفارس22035306االنجيلية اللوثريةبيت لحم
العلمي62169عوادجورجماھرلؤي22035307االنجيلية اللوثريةبيت لحم
العلمي70177.9اسعيداسحقجورجماريو22035308االنجيلية اللوثريةبيت لحم
العلمي84293.6جرايسهيوسفبشارهيوسف22035309االنجيلية اللوثريةبيت لحم
العلمي63170.1سلسعفيليبرأفتانطون22035310البطريركية الالتينية بيت ساحوربيت لحم
العلمي64671.8بنورهخضرعمادخضر22035311البطريركية الالتينية بيت ساحوربيت لحم
العلمي57563.9مصلحطناسمنيرسامر22035312البطريركية الالتينية بيت ساحوربيت لحم
العلمي67875.3جرايسهجريسجميلعيسى22035313البطريركية الالتينية بيت ساحوربيت لحم
العلمي79488.2جرايسهخضرصابرمطانيوس22035314البطريركية الالتينية بيت ساحوربيت لحم
العلمي75475.4ابو سرورابراھيمطهاروى22035401بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي86386.3ابو الجمالاسماعيلجميلازھار22035402بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي88288.2شاھينمحموداكرماسماء22035403بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي91691.6االعرجأحمدمحمداشواق22035405بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي73173.1عساكرهعليمعطياالء22035406بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي81081جواريشعيسىعادلانوار22035407بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي75575.5سليمانمحمدسليمانبراءه22035408بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي72772.7ابو سرورمحمودوليدبيان22035410بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي95595.5حروبعبد المجيديوسفبيان22035411بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي78878.8القرنهمحمدخالدتسنيم22035412بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي90290.2داودمصطفىنافزتغريد22035413بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي82882.8ابو شعيرهسعيدشعيبتھاني22035414بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم



العلمي80380.3 الدبسابراھيممسلمجيھان22035415بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي87487.4رحالمحمدموسىجيھان22035416بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي80580.5عيسىعبد العزيزعمردانيه22035417بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي94094عليمحمدوجيهدعاء22035418بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي69969.9الدبسابراھيمحمدانديما22035419بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي92792.7الغروزأحمدامينربى22035420بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي76576.5مروهكاملساميربى22035421بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي95795.7طهعبد المعطياحمدرشا22035422بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي86586.5عودهمحمدعمررھام22035423بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي81681.6معالمحمدمازنروان22035424بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي75675.6جوابرهمحمدخالدروز22035425بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي79279.2دعامسهموسىعاطفروضه22035426بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي81481.4اسعدمحمداحمدسجى22035427بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي92492.4ملحمراغبابراھيمسماء22035428بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي92192.1فرحانمحمدخضرسمر22035429بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي75175.1عوادعبد الفتاحزھيرسنابل22035430بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي82482.4الجوابرةعامرعبد الحكيمسھى22035431بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي91891.8محبوبابراھيمخالدشروق22035432بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي91891.8الغنيماتمحمدمحمودشروق22035433بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي92892.8مصطفىمسلممحمدشھد22035434بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي94194.1مفرحمحمدخليلشيماء22035435بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي76876.8شريفمصطفىمفيدشيماء22035436بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي94194.1راضيحسناسماعيلصابرين22035437بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي75675.6اللحامشكرياحمدصبا22035438بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي90990.9جبرانابراھيمعمادصفاء22035440بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي98698.6الدراسعلياحمدضحى22035441بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي80580.5ابو شعيرهعليشاھرعفراء22035442بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي94694.6بريجيهمحمدخالدعليه22035443بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي89589.5الحمامرهمحمدعليغيداء22035444بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي96996.9ھماشصبحيوسفغيداء22035445بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي95795.7سلھبزين الديناكريمليلى22035447بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم



العلمي78378.3قراقعيوسفرضوانليلى22035448بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي86286.2ابو فضهمحمودعبد الرحمنمرام22035449بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي87487.4حمودمحمدجاسممرجان22035450بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي77477.4ابو سرورمحمودعليمريم22035451بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي91591.5حسنيهرمضانخليلمالك22035453بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي72372.3الدبسذيبماھرمالك22035454بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي79279.2غزال مصريمحمد مصطفىمحمد جمعهمنار22035455بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي65165.1عيادعليمحمودميرال22035456بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي82982.9حميدانمحمودزكيميرنا22035457بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي76576.5زعاريرأحمدمحمدناريمان22035458بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي91691.6سعدأحمدناصرناريمان22035459بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي90290.2عجوريشعبانرسميھبه22035460بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي76276.2رباعجميلعبد هللاھبه22035461بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي84484.4حسنهرمضانمحمدھويدا22035462بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي93393.3ابو غياظهيوسفمحمدوعد22035463بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي69669.6خطيبسليمنادر وعد22035464بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي82682.6جعفريعبد هللاسالموالء22035465بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي87687.6قراقعحسينعدنانوالء22035466بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي88388.3سلمانعبد الخالقاديبوئام22035467بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي92092االفنديعزتعماديارا22035468بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي81781.7مشايخابراھيمعاطفيسرى22035469بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
العلمي95595.5ابو سرورمحمودابراھيمابرار22035470بنات بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلمي70370.3جبرانابراھيمسالماخالص22035471بنات بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلمي75475.4جبرانعيسىخضراسراء22035472بنات بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلمي91591.5موسىموسىابراھيماسالم22035473بنات بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلمي77277.2غطاسصالحمحمداسيل22035474بنات بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلمي77877.8رصرصحسينمحموداسيل22035475بنات بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلمي71671.6البراقعهسليمانعونياالء22035476بنات بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلمي90290.2الزواھرةجمعهنبيلاالء22035477بنات بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلمي76476.4شواورةعليجمالانشراح22035478بنات بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلمي73973.9عساسوهموسىداودتجوال22035479بنات بيت ساحور الثانويةبيت لحم



العلمي82882.8الشواورهطلبساميجھاد22035480بنات بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلمي75775.7شعيباتأحمدكمالدانا22035481بنات بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلمي91091عودهمحمدمصطفىدعاء22035482بنات بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلمي68375.9سعيدالياسايليادورين22035483بنات بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلمي93593.5نصرابراھيمعبدرزان22035484بنات بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلمي76876.8زيادهمحمدسميحرغد22035485بنات بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلمي89289.2حمادسالمعليسھى22035486بنات بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلمي74182.3االطرشعيسىعصامشروق22035487بنات بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلمي96196.1ابو عمرابراھيمطالبفاطمه22035488بنات بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلمي89989.9جبرحسنمعينفرح22035489بنات بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلمي81981.9الزواھرةجمعهاسعدمرام22035490بنات بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلمي81781.7جبرانعيسىوليدنداء22035491بنات بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلمي81981.9درعاويابو ستهابراھيمھيا22035492بنات بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلمي85085عبدهللامحموداحمدھيا22035493بنات بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلمي80080ابو كمالصالحجميلھيا22035494بنات بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلمي84984.9شعيباتنجيبخليلھيا22035495بنات بيت ساحور الثانويةبيت لحم
العلمي63763.7غنيمأحمدمحموداالء22035497بنات الخضر الثانويةبيت لحم
العلمي61561.5صبحأحمديوسفايات22035498بنات الخضر الثانويةبيت لحم
العلمي86086صالحمحمودعليبشرى22035499بنات الخضر الثانويةبيت لحم
العلمي80080زواھرةمحمودعاطفحنين22035500بنات الخضر الثانويةبيت لحم
العلمي73573.5صراصرةمحمدخالدداليا22035501بنات الخضر الثانويةبيت لحم
العلمي67667.6صبيحعبد القادرحسنسمية22035502بنات الخضر الثانويةبيت لحم
العلمي67867.8صالحخليلناصرصابرين22035503بنات الخضر الثانويةبيت لحم
العلمي72872.8موسىمحمدعمرفاطمة22035504بنات الخضر الثانويةبيت لحم
العلمي79779.7بوجيحمدانموسىمنار22035507بنات الخضر الثانويةبيت لحم
العلمي88988.9صبيحمحمداسعدنسرين22035508بنات الخضر الثانويةبيت لحم
العلمي81381.3غنيمعليعمرھيا22035509بنات الخضر الثانويةبيت لحم
العلمي83183.1عسافعودهمحمودازھار22035512بنات حوسان الثانويةبيت لحم
العلمي72072سباتينعبد الصبورأحمداالء22035513بنات حوسان الثانويةبيت لحم
العلمي81181.1مسطقرطمصطفىيعقوبالھام22035514بنات حوسان الثانويةبيت لحم
العلمي90490.4السباتينصالححسنانسام22035515بنات حوسان الثانويةبيت لحم



العلمي90990.9الحروبعيسىوليدتسنيم22035516بنات حوسان الثانويةبيت لحم
العلمي84384.3حمامرهمحمدحسنجيھان22035517بنات حوسان الثانويةبيت لحم
العلمي87487.4الحمامرهأحمدابراھيمحنين22035518بنات حوسان الثانويةبيت لحم
العلمي66466.4سكرعبد القادربسامساجدة22035520بنات حوسان الثانويةبيت لحم
العلمي93893.8سباتينصالحباسمشروق22035521بنات حوسان الثانويةبيت لحم
العلمي66366.3سكرعبد القادرعمرشيماء22035522بنات حوسان الثانويةبيت لحم
العلمي66266.2ابو يابسحسنخالدضحى22035523بنات حوسان الثانويةبيت لحم
العلمي86686.6شوشهأحمدامجدمرام22035524بنات حوسان الثانويةبيت لحم
العلمي79779.7سكرعبد القادرعيسىمنار22035525بنات حوسان الثانويةبيت لحم
العلمي89889.8الشوشهابراھيمخالدھناء22035526بنات حوسان الثانويةبيت لحم
العلمي87287.2البطمهرشديحاتموالء22035527بنات حوسان الثانويةبيت لحم
العلمي76676.6شكارنهبدرانعبد الحكيماثار22035528بنات نحالين الثانويةبيت لحم
العلمي87387.3فنونحسنعبد الحكيماسراء22035529بنات نحالين الثانويةبيت لحم
العلمي86286.2فنونأحمدمحمداسماء22035530بنات نحالين الثانويةبيت لحم
العلمي64764.7مصطفىمحمدحسناماني22035532بنات نحالين الثانويةبيت لحم
العلمي61561.5نجاجرهمحمدعبدامل22035533بنات نحالين الثانويةبيت لحم
العلمي94894.8شكارنهعزاتحسيناميمه22035534بنات نحالين الثانويةبيت لحم
العلمي90590.5نجاجرهسالمحسينانسام22035535بنات نحالين الثانويةبيت لحم
العلمي70870.8مصطفىمحمودوائلبنان22035537بنات نحالين الثانويةبيت لحم
العلمي87487.4عبد العزيزمحمدخالدتھاني22035538بنات نحالين الثانويةبيت لحم
العلمي86586.5شكارنهجابرعليجواھر22035539بنات نحالين الثانويةبيت لحم
العلمي92892.8شكارنهعليمحمدرھام22035540بنات نحالين الثانويةبيت لحم
العلمي90890.8شكارنهمحمدحسنرولين22035541بنات نحالين الثانويةبيت لحم
العلمي91791.7شكارنهمحمودأحمدسالي22035542بنات نحالين الثانويةبيت لحم
العلمي94594.5نجاجرهأحمدحسينسمر22035543بنات نحالين الثانويةبيت لحم
العلمي74874.8فنونحمدانيوسفشيماء22035544بنات نحالين الثانويةبيت لحم
العلمي92192.1نجاجرةمحمدعبد الرحمنصابرين22035545بنات نحالين الثانويةبيت لحم
العلمي74474.4نجاجرةسالماعقابعبير22035546بنات نحالين الثانويةبيت لحم
العلمي87787.7شكارنهعزاتمحمودعزيزة22035547بنات نحالين الثانويةبيت لحم
العلمي90190.1شكارنهعلياسماعيلعفاف22035548بنات نحالين الثانويةبيت لحم
العلمي89189.1شكارنهعبد الجليلمحمدغيداء22035549بنات نحالين الثانويةبيت لحم



العلمي81381.3شكارنهعليياسينفاتن22035550بنات نحالين الثانويةبيت لحم
العلمي87987.9غياظهعبد المھديعمرفداء22035552بنات نحالين الثانويةبيت لحم
العلمي74274.2شكارنهأحمدخالدفدوى22035553بنات نحالين الثانويةبيت لحم
العلمي94694.6ابو غياضهعليعزاتمجد22035554بنات نحالين الثانويةبيت لحم
العلمي88088سوادعبد السالمأحمدمالك22035555بنات نحالين الثانويةبيت لحم
العلمي81881.8نجاجرةأحمدناصرنور22035556بنات نحالين الثانويةبيت لحم
العلمي84784.7نجاجرهمحمدساميورود22035557بنات نحالين الثانويةبيت لحم
العلمي86586.5اسماعيلمحمدخالداسالم22035558بنات الفردوس الثانويةبيت لحم
العلمي76076سمورشعبانفتحياسالم22035559بنات الفردوس الثانويةبيت لحم
العلمي81781.7سنديوسفخالداصاله22035560بنات الفردوس الثانويةبيت لحم
العلمي95895.8دراغمهنجيبصبرياماني22035561بنات الفردوس الثانويةبيت لحم
العلمي84384.3ابو عفيفهفؤادأحمدايمان22035562بنات الفردوس الثانويةبيت لحم
العلمي70070سندحسينمحمدايه22035563بنات الفردوس الثانويةبيت لحم
العلمي94194.1عبدالكريمعوضعبد المنعمبلقيس22035564بنات الفردوس الثانويةبيت لحم
العلمي93393.3سعدعبدابراھيمرزان22035566بنات الفردوس الثانويةبيت لحم
العلمي83983.9سعدخليلفايزسوسن22035567بنات الفردوس الثانويةبيت لحم
العلمي89189.1الغروزمحمدجمالشروق22035568بنات الفردوس الثانويةبيت لحم
العلمي81681.6الدعامسهخليلنظميھديل22035570بنات الفردوس الثانويةبيت لحم
العلمي90490.4النجارعليابراھيمروان22035572بنات بتير الثانويةبيت لحم
العلمي90290.2مشنيمحمدحسينشذى22035573بنات بتير الثانويةبيت لحم
العلمي86886.8ابو نعمةابراھيموليدغدير22035574بنات بتير الثانويةبيت لحم
العلمي81681.6معمرحسنزيادكرم22035575بنات بتير الثانويةبيت لحم
العلمي74374.3عوينهعثمانوجيهلبنى22035576بنات بتير الثانويةبيت لحم
العلمي83683.6معمرموسىزھيرنادين22035577بنات بتير الثانويةبيت لحم
العلمي92992.9ابونعمهمحمدمازنھديل22035578بنات بتير الثانويةبيت لحم
العلمي95795.7بطمهمھديغسانھال22035579بنات بتير الثانويةبيت لحم
العلمي81081الشاميحسينفايزوعد22035581بنات بتير الثانويةبيت لحم
العلمي91091قصقصابراھيمامينوالء22035582بنات بتير الثانويةبيت لحم
العلمي74674.6ھربوكمحمدماھريارا22035583بنات بتير الثانويةبيت لحم
العلمي70170.1ابو فنونابراھيمرضوانياسمين22035584بنات بتير الثانويةبيت لحم
العلمي80480.4طقاطقهيوسفوائلروان22035585ذكور جورة الشمعة الثانويةبيت لحم



العلمي77077طقاطقهابراھيممحمودرويده22035586ذكور جورة الشمعة الثانويةبيت لحم
العلمي72572.5حسين عيدأحمدمحمودسماح22035587ذكور جورة الشمعة الثانويةبيت لحم
العلمي66166.1حيانمحمودنسيمھيا22035589ذكور جورة الشمعة الثانويةبيت لحم
العلمي72372.3خليل ابراھيمأحمدأنوراروى22035590بنات بيت فجار الثانويةبيت لحم
العلمي83383.3ديريهأحمدماجداسراء22035591بنات بيت فجار الثانويةبيت لحم
العلمي81481.4الثوابتةحسنسامياسالم22035592بنات بيت فجار الثانويةبيت لحم
العلمي78978.9ثوابتهأحمدخالداالء22035593بنات بيت فجار الثانويةبيت لحم
العلمي85585.5 محمد عودةأحمدخالدامال22035594بنات بيت فجار الثانويةبيت لحم
العلمي95395.3ثوابتهخليلصالحايمان22035595بنات بيت فجار الثانويةبيت لحم
العلمي82782.7ديريهيوسفصبريايمان22035596بنات بيت فجار الثانويةبيت لحم
العلمي84084ثوابتهحسنعزاتايه22035597بنات بيت فجار الثانويةبيت لحم
العلمي72172.1القواسمهفرحانبسامحنين22035598بنات بيت فجار الثانويةبيت لحم
العلمي95995.9ديريهمحمدعمادحنين22035599بنات بيت فجار الثانويةبيت لحم
العلمي80180.1ديريهعليخالدشروق22035600بنات بيت فجار الثانويةبيت لحم
العلمي84484.4طقاطقهمحمدجھادصابرين22035601بنات بيت فجار الثانويةبيت لحم
العلمي92092ثوابتهأحمدنصرعبير22035602بنات بيت فجار الثانويةبيت لحم
العلمي86986.9ثوابتهھاشمفضلعھد22035603بنات بيت فجار الثانويةبيت لحم
العلمي83983.9طقاطقهمحمدعيسىغدير22035604بنات بيت فجار الثانويةبيت لحم
العلمي62262.2خليل ابراھيممحمدمطيعفيحاء22035605بنات بيت فجار الثانويةبيت لحم
العلمي72872.8الطقاطقةفخريمحمودنبيلة22035607بنات بيت فجار الثانويةبيت لحم
العلمي93393.3ديريهمحمدعيسىوعد22035608بنات بيت فجار الثانويةبيت لحم
العلمي88088بلوعليجمعةوالء22035609بنات بيت فجار الثانويةبيت لحم
العلمي78478.4الديريهمحمدمحمودوالء22035610بنات بيت فجار الثانويةبيت لحم
العلمي92192.1موسىخليلعمراسراء22035611الزواھرة الثانوية المختلطةبيت لحم
العلمي80180.1حجاجمحموديوسفحنان22035612الزواھرة الثانوية المختلطةبيت لحم
العلمي89889.8حميدهعيدعزيزھنادي22035614الزواھرة الثانوية المختلطةبيت لحم
العلمي82182.1صالحمحمديوسفاريج22035615بنات العبيدية الثانويةبيت لحم
العلمي95595.5حسينمحمداحمداقبال22035616بنات العبيدية الثانويةبيت لحم
العلمي92492.4الصالححسينعادلاالء22035617بنات العبيدية الثانويةبيت لحم
العلمي92292.2الصافيجميلمحمدالھام22035618بنات العبيدية الثانويةبيت لحم
العلمي94794.7عميهعليمحمدانصاف22035619بنات العبيدية الثانويةبيت لحم



العلمي78078ردايدهمحمداسماعيلانفال22035620بنات العبيدية الثانويةبيت لحم
العلمي88288.2مباركمحمدعيدايات22035621بنات العبيدية الثانويةبيت لحم
العلمي62962.9عصامحمودصالحاية22035622بنات العبيدية الثانويةبيت لحم
العلمي86186.1حساسنهمحمدصالحايمان22035623بنات العبيدية الثانويةبيت لحم
العلمي98698.6الربايعهحسينعايشبتول22035624بنات العبيدية الثانويةبيت لحم
العلمي83683.6الحساسنةسليمانحسينبنان22035625بنات العبيدية الثانويةبيت لحم
العلمي80180.1ابو سرحانعوادعليتحرير22035626بنات العبيدية الثانويةبيت لحم
العلمي91691.6ابو سرحاننائلمحمدتسنيم22035627بنات العبيدية الثانويةبيت لحم
العلمي93293.2العبيديهسليمانمحمودجھاد22035628بنات العبيدية الثانويةبيت لحم
العلمي70970.9عيسىمحمودنوفانجھاد22035629بنات العبيدية الثانويةبيت لحم
العلمي87287.2الصالحخليلابراھيمحنين22035630بنات العبيدية الثانويةبيت لحم
العلمي91291.2ابو سرحانمحمدعايددعاء22035631بنات العبيدية الثانويةبيت لحم
العلمي64864.8عبيديهحسنمحمدرانيه22035633بنات العبيدية الثانويةبيت لحم
العلمي96096سليمعودهمنيررزان22035634بنات العبيدية الثانويةبيت لحم
العلمي86686.6ردايدهمطرمحمدروعه22035635بنات العبيدية الثانويةبيت لحم
العلمي63963.9حساسنةعالنعبدهللازھراء22035636بنات العبيدية الثانويةبيت لحم
العلمي79279.2الردايدهياسينأحمدساره22035637بنات العبيدية الثانويةبيت لحم
العلمي94394.3الردايدهمحمدداودسالم22035638بنات العبيدية الثانويةبيت لحم
العلمي90390.3حساسنهداودطهسمر22035639بنات العبيدية الثانويةبيت لحم
العلمي93093أبو سرحانمحمدجميلسندس22035640بنات العبيدية الثانويةبيت لحم
العلمي95095صافييوسفمحمدفاطمه22035641بنات العبيدية الثانويةبيت لحم
العلمي82282.2ابو سرحانيوسفعليفلسطين22035642بنات العبيدية الثانويةبيت لحم
العلمي98198.1الشواورهمحمدمحمودمروه22035643بنات العبيدية الثانويةبيت لحم
العلمي82282.2شتيويمحمدداودمنال22035644بنات العبيدية الثانويةبيت لحم
العلمي76076حساسنهصالحمنصورمي22035645بنات العبيدية الثانويةبيت لحم
العلمي88788.7العصاأحمدصالحنسرين22035646بنات العبيدية الثانويةبيت لحم
العلمي95995.9جدوعمحمدحسينھبه22035647بنات العبيدية الثانويةبيت لحم
العلمي89989.9صالحصالحمحمدھديل22035648بنات العبيدية الثانويةبيت لحم
العلمي91491.4حساسنهعيسىعليوصال22035649بنات العبيدية الثانويةبيت لحم
العلمي91691.6حساسنهمحمدعيسىوئام22035650بنات العبيدية الثانويةبيت لحم
العلمي91591.5حمدانعايشخالدياسمين22035651بنات العبيدية الثانويةبيت لحم



العلمي79979.9سالمةمحمدأحمداسراء22035652بنات تقوع الثانويةبيت لحم
العلمي81081سليمانمحمودأحمداسماء22035653بنات تقوع الثانويةبيت لحم
العلمي86586.5زواھرهعيسىمحمداسماء22035654بنات تقوع الثانويةبيت لحم
العلمي84984.9حميدابراھيمداوداالء22035655بنات تقوع الثانويةبيت لحم
العلمي84384.3حجاحجهابراھيمعادلبريھان22035656بنات تقوع الثانويةبيت لحم
العلمي79179.1زواھرهموسىابراھيمخولة22035657بنات تقوع الثانويةبيت لحم
العلمي88588.5الشاعرأحمدموسىدانا22035658بنات تقوع الثانويةبيت لحم
العلمي70470.4جاد هللاسليمانيوسفرغده22035659بنات تقوع الثانويةبيت لحم
العلمي86686.6البدنأحمدشاھرزينب22035660بنات تقوع الثانويةبيت لحم
العلمي73373.3عبدسليمانامينشيماء22035661بنات تقوع الثانويةبيت لحم
العلمي88088عبد الخليلمحمدعطاصفاء22035662بنات تقوع الثانويةبيت لحم
العلمي80380.3دخل هللامحمدصقرمي22035663بنات تقوع الثانويةبيت لحم
العلمي89289.2العبياتعبدابراھيمناديا22035664بنات تقوع الثانويةبيت لحم
العلمي89989.9صباحمحمودكاملھديل22035665بنات تقوع الثانويةبيت لحم
العلمي84684.6الذويبعليموسىاسراء22035666بنات التعامرة الثانويةبيت لحم
العلمي96596.5جمعهأحمدعيسىاسالم22035667بنات التعامرة الثانويةبيت لحم
العلمي85685.6ابو رميسمحمودخالداالء22035668بنات التعامرة الثانويةبيت لحم
العلمي76276.2الوحشموسىمحمدامنة22035669بنات التعامرة الثانويةبيت لحم
العلمي78178.1ساحوريعبدابراھيمانعام22035670بنات التعامرة الثانويةبيت لحم
العلمي62862.8ابو محميدمحمدعبدايمان22035671بنات التعامرة الثانويةبيت لحم
العلمي95995.9دنونمحمدطاھرايه22035672بنات التعامرة الثانويةبيت لحم
العلمي78778.7دنونخلفعليايه22035673بنات التعامرة الثانويةبيت لحم
العلمي83983.9ابو عمريهأحمدخالدبتول22035674بنات التعامرة الثانويةبيت لحم
العلمي84884.8عامرهسليمانخالدروان22035675بنات التعامرة الثانويةبيت لحم
العلمي87387.3شنودهأحمدمحمدسناء22035677بنات التعامرة الثانويةبيت لحم
العلمي89089الوحشسعدنايفسندس22035678بنات التعامرة الثانويةبيت لحم
العلمي73573.5الوحشمحمدموسىصمود22035679بنات التعامرة الثانويةبيت لحم
العلمي84884.8حسينأحمدابراھيمفداء22035680بنات التعامرة الثانويةبيت لحم
العلمي92892.8الوحشعليسالمهميمونه22035681بنات التعامرة الثانويةبيت لحم
العلمي82582.5اذويبعلياسماعيلھديل22035682بنات التعامرة الثانويةبيت لحم
العلمي83983.9الوحشمحمدمنذرھنادي22035683بنات التعامرة الثانويةبيت لحم



العلمي78978.9عالنابراھيمفؤاديارا22035684بنات التعامرة الثانويةبيت لحم
العلمي75375.3الصباحمحمدعوض هللاسماء22035685بنات فرحات الثانويةبيت لحم
العلمي76276.2أبو محيميدعليفيصلانصاف22035686بنات فرحات الثانويةبيت لحم
العلمي83783.7الزيرمحيسنرجاايمان22035687بنات فرحات الثانويةبيت لحم
العلمي92692.6التنحموسىخالدتھاني22035688بنات فرحات الثانويةبيت لحم
العلمي87487.4زيرمحمودعزيزجھاد22035689بنات فرحات الثانويةبيت لحم
العلمي92292.2عساكرهيوسفابراھيمرنا22035690بنات فرحات الثانويةبيت لحم
العلمي64364.3ابو محميدمحمودابراھيمسلسبيل22035691بنات فرحات الثانويةبيت لحم
العلمي86586.5عايشموسىأحمدسوزان22035692بنات فرحات الثانويةبيت لحم
العلمي64964.9عساكرهعوضعليضحى22035693بنات فرحات الثانويةبيت لحم
العلمي83583.5زيدعبد هللاأحمدغاده22035694بنات فرحات الثانويةبيت لحم
العلمي76376.3صالحاتعيسىكمالنور22035695بنات فرحات الثانويةبيت لحم
العلمي77385.9بلوطوديعفيكتوراماندا22035699 ثانوية تراسنطه راھبات مار يوسفبيت لحم
العلمي98098المناصرهعزاتحسنايناس22035700 ثانوية تراسنطه راھبات مار يوسفبيت لحم
العلمي82191.2بعبيشساميجمالبيرتا22035701 ثانوية تراسنطه راھبات مار يوسفبيت لحم
العلمي86496االعمىجورجميشيلتالين22035702 ثانوية تراسنطه راھبات مار يوسفبيت لحم
العلمي83192.3بلوطوديعنخلةتوليستا22035703 ثانوية تراسنطه راھبات مار يوسفبيت لحم
العلمي73281.3جبراسليمانملكيجمانه22035704 ثانوية تراسنطه راھبات مار يوسفبيت لحم
العلمي88097.8بنديتوأنطونيوجورججين22035706 ثانوية تراسنطه راھبات مار يوسفبيت لحم
العلمي99399.3عايشمحمدعدنانخلود22035707 ثانوية تراسنطه راھبات مار يوسفبيت لحم
العلمي81890.9حزبونالياسوليامدالل22035708 ثانوية تراسنطه راھبات مار يوسفبيت لحم
العلمي83692.9اندونيا قواسانطونالبرتدياال22035709 ثانوية تراسنطه راھبات مار يوسفبيت لحم
العلمي77385.9معلمنعيممازنديما22035710 ثانوية تراسنطه راھبات مار يوسفبيت لحم
العلمي75283.6عصفوراديبسميررشا22035711 ثانوية تراسنطه راھبات مار يوسفبيت لحم
العلمي80589.4االعمىنجيبخالدرغده22035712 ثانوية تراسنطه راھبات مار يوسفبيت لحم
العلمي71979.9االعمىنجيبخالدرندة22035713 ثانوية تراسنطه راھبات مار يوسفبيت لحم
العلمي73581.7قمصيهعوضالياسرنين22035714 ثانوية تراسنطه راھبات مار يوسفبيت لحم
العلمي86896.4عتيقجورجادواردروان22035715 ثانوية تراسنطه راھبات مار يوسفبيت لحم
العلمي76384.8البعبيشعيسىيوسفريم22035716 ثانوية تراسنطه راھبات مار يوسفبيت لحم
العلمي87887.8حمدجميلھيثمزينه22035717 ثانوية تراسنطه راھبات مار يوسفبيت لحم
العلمي77686.2نصارنخلهميشيلسوزي22035718 ثانوية تراسنطه راھبات مار يوسفبيت لحم



العلمي64872صاباتخليلجمالكارولين22035719 ثانوية تراسنطه راھبات مار يوسفبيت لحم
العلمي88197.9قنواتيشكريجونيكريستينا22035720 ثانوية تراسنطه راھبات مار يوسفبيت لحم
العلمي82691.8ابوخليلانطونوليمليانا22035721 ثانوية تراسنطه راھبات مار يوسفبيت لحم
العلمي76785.2نازييوسفبھنانمريانا22035723 ثانوية تراسنطه راھبات مار يوسفبيت لحم
العلمي78787.4منصورخضرديفيدمنى22035725 ثانوية تراسنطه راھبات مار يوسفبيت لحم
العلمي84293.6ابو مھروديععيسىميرنا22035726 ثانوية تراسنطه راھبات مار يوسفبيت لحم
العلمي86295.8ناصرخليلنجيبنادين22035727 ثانوية تراسنطه راھبات مار يوسفبيت لحم
العلمي79588.3عوادميخائيلالياسنتالي22035728 ثانوية تراسنطه راھبات مار يوسفبيت لحم
العلمي68876.4جقمانجريسعمادنتالي22035729 ثانوية تراسنطه راھبات مار يوسفبيت لحم
العلمي86896.4طويلجبراجورجنرمين22035730 ثانوية تراسنطه راھبات مار يوسفبيت لحم
العلمي81890.9الصليبيشكرييوسفنوره22035731 ثانوية تراسنطه راھبات مار يوسفبيت لحم
العلمي73982.1ناصرخليلمنيرھيا22035732 ثانوية تراسنطه راھبات مار يوسفبيت لحم
العلمي79588.3قمصيهميشيلسالمهيوليا22035733 ثانوية تراسنطه راھبات مار يوسفبيت لحم
العلمي81991االعرجانطونيوسفاميره22035734الفرير الثانويةبيت لحم
العلمي76785.2ابوردينهجورجحكمتجھاد22035735الفرير الثانويةبيت لحم
العلمي81981.9رمضانمحمودرياضرنا22035736الفرير الثانويةبيت لحم
العلمي64271.3اللوصينجيبسليمانسيلين22035737الفرير الثانويةبيت لحم
العلمي70478.2مرهيوسففيكتورماري22035738الفرير الثانويةبيت لحم
العلمي84193.4بدورنخلهسميرنتالي22035739الفرير الثانويةبيت لحم
العلمي89089السكاكيهمحمودسميرنرمين22035740الفرير الثانويةبيت لحم
العلمي86996.6ھاللميخائيلجمالھند22035741الفرير الثانويةبيت لحم
العلمي89589.5ابولبنمحمودأحمدديمه22035742الراعي الصالح السويديةبيت لحم
العلمي88488.4الخمورابراھيمعونيرشا22035743الراعي الصالح السويديةبيت لحم
العلمي69377نواويهجورجعمادمريم22035746الراعي الصالح السويديةبيت لحم
العلمي91791.7عابدينعليانجمالنرمين22035747الراعي الصالح السويديةبيت لحم
العلمي73781.9الحيحينصريعيسىنسرين22035748الراعي الصالح السويديةبيت لحم
العلمي76084.4ابوقبعجبراريكاردونيماال22035750الراعي الصالح السويديةبيت لحم
العلمي72680.7خروفهانطوننيقوالانجلينه22035751دار الكلمة الثانويةبيت لحم
العلمي81381.3الفرارجهعبدالفتاحعمادزينب22035753دار الكلمة الثانويةبيت لحم
العلمي76985.4مزھرالياسميخائيلسالي22035754دار الكلمة الثانويةبيت لحم
العلمي88388.3بطحهمحمدمشھوراريج22035755االخاء االسالمية الثانويةبيت لحم



العلمي82082نيروخمرتضىناصراسراء22035756االخاء االسالمية الثانويةبيت لحم
العلمي85185.1عوضابراھيممحمدانوار22035757االخاء االسالمية الثانويةبيت لحم
العلمي81881.8صبيحخضرسميحايمان22035758االخاء االسالمية الثانويةبيت لحم
العلمي82282.2الوحشناصرنايفايمان22035759االخاء االسالمية الثانويةبيت لحم
العلمي85185.1دار موسىموسىحسنبشرى22035760االخاء االسالمية الثانويةبيت لحم
العلمي85385.3سالممحمدعليدالل22035761االخاء االسالمية الثانويةبيت لحم
العلمي90190.1النتشهسعيديوسفرحمه22035762االخاء االسالمية الثانويةبيت لحم
العلمي80180.1سھيلجودتصديرساره22035763االخاء االسالمية الثانويةبيت لحم
العلمي82282.2صبيحنعيمعصامشروق22035764االخاء االسالمية الثانويةبيت لحم
العلمي79079دنديسجميلفوازميساء22035765االخاء االسالمية الثانويةبيت لحم
العلمي94294.2ابو رزقعليخليلھينار22035766االخاء االسالمية الثانويةبيت لحم
العلمي84393.7العرجاجريسأنورانجلينا22035767طاليتا قوميبيت لحم
العلمي74582.8يوناناندرياميخائيلانجيال22035768طاليتا قوميبيت لحم
العلمي82992.1الخورينصريوليمجيانا22035769طاليتا قوميبيت لحم
العلمي88188.1برغوثمحمدصالححنان22035770طاليتا قوميبيت لحم
العلمي84093.3سلمانجميلنھادروزين22035772طاليتا قوميبيت لحم
العلمي80489.3بشارهوديعسالمهلورا22035774طاليتا قوميبيت لحم
العلمي76284.7قصاصفهميناخضرميرنا22035776طاليتا قوميبيت لحم
العلمي74682.9لولصساميسميرندين22035777طاليتا قوميبيت لحم
العلمي84484.4معاليمصطفىأحمدحنين22035779البطريركية الالتينيةبيت لحم
العلمي82892قطانجونفيكتوررينه22035780البطريركية الالتينيةبيت لحم
العلمي88588.5ابو لبنمحمدسعودسحر22035781البطريركية الالتينيةبيت لحم
العلمي65372.6قطانجونعمادسيما22035782البطريركية الالتينيةبيت لحم
العلمي77185.7قيسيهاسحقخضرفاتن22035783البطريركية الالتينيةبيت لحم
العلمي81991قطانيوسفشارليفيليشيا22035784البطريركية الالتينيةبيت لحم
العلمي69176.8ابو ھدباالياسسميرمريانا22035786البطريركية الالتينيةبيت لحم
العلمي72680.7عوضجريسالياسميس روجينا22035789البطريركية الالتينيةبيت لحم
العلمي78387قنقرعيسىريموننانسي22035790البطريركية الالتينيةبيت لحم
العلمي94194.1معاليمحمدخالدھديل22035791البطريركية الالتينيةبيت لحم
العلمي92192.1صبيحيوسفحسنانوار22035792البطريركية الالتينيةبيت لحم
العلمي70077.8ابو سعدىحناميشيلجوليانا22035794الروم الكاثوليكبيت لحم



العلمي70578.3ابوسعدهبشارهجاكرزان22035795الروم الكاثوليكبيت لحم
العلمي67975.4ساحوريبشارهساميسالم22035796الروم الكاثوليكبيت لحم
العلمي77385.9كوكاليعيسىخضرلبنى22035797الروم الكاثوليكبيت لحم
العلمي69777.4ابو سعدةخليلعمادمريانا22035798الروم الكاثوليكبيت لحم
العلمي79988.8اليتيميعقوبايادنورا22035799الروم الكاثوليكبيت لحم
العلمي69276.9ابو سعدهحناعصامھديل22035800الروم الكاثوليكبيت لحم
العلمي77185.7اسعيدابراھيمخليلروزين22035801الرعاة للروم االرثوذكسبيت لحم
العلمي63370.3ابو عيطهجورججوزيفسماح22035802الرعاة للروم االرثوذكسبيت لحم
العلمي85695.1رشماويجريسباسيلمالك22035803الرعاة للروم االرثوذكسبيت لحم
العلمي71779.7بنورهنسيمالياسھبه22035804الرعاة للروم االرثوذكسبيت لحم
العلمي78987.7الزغبيحنافرحوعد22035805الرعاة للروم االرثوذكسبيت لحم
العلمي79488.2مصلحمترينبيلياسمين22035806الرعاة للروم االرثوذكسبيت لحم
العلمي77085.6موسىيوسفماريوبيسان22035807االنجيلية اللوثريةبيت لحم
العلمي74582.8رشماويحناأميردينا22035808االنجيلية اللوثريةبيت لحم
العلمي85595جرايسهنصريالياسسھير22035809االنجيلية اللوثريةبيت لحم
العلمي78987.7سعدنصري عيسىحناغدير22035810االنجيلية اللوثريةبيت لحم
العلمي91591.5ابراھيمرشيدنصاركاميليا22035811االنجيلية اللوثريةبيت لحم
العلمي73181.2الھواشعيسىمنجديارا22035812االنجيلية اللوثريةبيت لحم
العلمي80189بنورهميخائيلمتريجوليانا22035813البطريركية الالتينية بيت ساحوربيت لحم
العلمي83092.2سلسعزكيوليددورين22035814البطريركية الالتينية بيت ساحوربيت لحم
العلمي69377شومليبسكالشوكتروال22035816البطريركية الالتينية بيت ساحوربيت لحم
العلمي80389.2قمصيهالياسحسامساندي22035817البطريركية الالتينية بيت ساحوربيت لحم
العلمي65672.9ابو الزلفالياسعمادغاده22035818البطريركية الالتينية بيت ساحوربيت لحم
العلمي71279.1ابو سعدهخليلساميمرام22035820البطريركية الالتينية بيت ساحوربيت لحم
العلمي73781.9بنورهجورجانورنتالي22035821البطريركية الالتينية بيت ساحوربيت لحم
العلمي87587.5غيثعثمانمحمد صالحابراھيم26035901الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي89689.6زاھدهرسميامجدابراھيم26035902الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي71871.8سياجرباحصالحابراھيم26035903الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي66866.8مسودهسميحعبدهللابراھيم26035904الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي82482.4ابوخالدسعودعنانابراھيم26035906الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي68368.3عاشوريوسفھارونابراھيم26035907الحسين بن علي الثانويةالخليل



العلمي82082سلھب تميميطهمحمد فيصلاحمد26035910الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي72072اعبيدومحمدبساماحمد26035911الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي69569.5سلھبمرشدحاتماحمد26035913الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي83483.4الشاللدهمحمد فھميحازماحمد26035914الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي73473.4وزوزاحمدحسناحمد26035915الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي92692.6ابو تركيمحمدحمداحمد26035916الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي72572.5عمروعثمانغساناحمد26035919الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي85585.5اسعداسماعيلفخرياحمد26035920الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي74874.8علما الحسينيحمديماجداحمد26035922الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي92692.6زعتريعمرمحموداحمد26035923الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي93693.6جزارمحمدمھنداحمد26035924الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي90190.1عسيله محمد سليمموسىاحمد26035925الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي74974.9دويكشكريھشاماحمد26035926الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي72972.9ابو غربيةحسنابراھيمادم26035927الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي87787.7قواسمهحسنعبد القادرادم26035928الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي84584.5سيوريخضرھشامادم26035929الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي78678.6ابو الضبعاتسليماسماعيلاسامة26035930الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي73373.3الرجبيمحمديحيىاسحق26035932الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي74574.5ابو اسنينهعليعبد السميعاسعد26035933الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي81581.5عمروسعد هللاغساناسعد26035934الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي81081جعبهعبد الجبارمحمد جمالاسالم26035935الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي78278.2اعمرابراھيمحسناسالم26035936الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي96096حموريعبد الحيغساناسالم26035937الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي79379.3خليفهاسماعيلكمالاسماعيل26035938الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي80480.4الشريفمحمدجواداشرف26035939الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي86986.9ھشلمونديابناجحاشرف26035940الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي85785.7حرباويعارفاسامةامير26035941الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي82882.8يغمورعبد المھيمناسامةامير26035942الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي88688.6ناصر الدينمحمد شاھرطاللامير26035943الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي81681.6ابو شرخصبحيماھرامير26035944الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي94294.2شريفسليممحمد رشادانس26035945الحسين بن علي الثانويةالخليل



العلمي86286.2طويلھاشممحمد ياقينانس26035946الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي88588.5ابو حديدعبد الرحيمجوديانس26035947الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي96396.3كركيزكرياحسنيانس26035948الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي96696.6بيوض قصراويعباسرشيدانس26035949الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي75775.7دويكمحمد فايزسميحانس26035950الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي94194.1مرقهزكرياعبد اللطيفانس26035952الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي77977.9تكروريماجدفھدانس26035953الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي83283.2صفديانورمنذرانور26035954الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي77877.8سكافيربيعماجداياد26035955الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي83283.2غيثطهمحمدعبدالحميداياد26035956الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي74274.2مسكديبنظميايمن26035957الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي72972.9زاھدهمحمد داودعيدايھاب26035958الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي80280.2الزعتريشمسيوسفباسل26035960الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي92692.6قواسمهبدرحيانبدر26035961الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي77377.3ھشلمونحلميمحمد عيدبشار26035962الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي91591.5جعبريسليمراتببشار26035963الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي91791.7ادريسادريسفالحبشار26035964الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي94394.3شاورمحمد اسحقفيصلبھاء26035966الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي70870.8تكروريمحمد صادقنضالبھاء26035967الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي89789.7دنديسجبريلماجدجبريل26035968الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي92292.2دعناعبد القادرعبد المجيدجھاد26035969الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي75875.8ابو نجمةمحمودمحمد زيدانحازم26035970الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي84084دوفشأحمدمحمد خالدحذيفة26035972الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي84884.8سلطانعبد هللامحمد نجاتيحسام26035973الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي82282.2الحموزمحمودانورحسام26035974الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي84784.7حسونهمحمدبسامحسام26035975الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي98198.1الزير الحسينيعبد الحليمعماد الدينحسام26035976الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي86186.1حمدانمحمودتوفيقحسن26035979الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي80680.6دويكمحمد نعيمصالححسن26035980الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي82282.2جعبريحلميحمديحلمي26035981الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي69169.1ارفاعيهيوسفاحمدحمزة26035982الحسين بن علي الثانويةالخليل



العلمي72772.7الحدادسلماناسماعيلحمزة26035983الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي82982.9ترتوريمطاوعحسينحمزة26035985الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي97397.3ادعيسمنورحمديحمزة26035986الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي79979.9اشمر النتشه محمد حمزة رشيدحمزة26035987الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي85885.8الجعبهزكرياعبد الشكورحمزة26035988الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي87187.1مدھونرباحياسينحمزة26035989الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي95495.4ابو منشاربكرمحمد مجدي حمزه26035990الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي82382.3ابو مرخيهعبد الفتاحتوفيقحمزه26035991الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي66466.4غيثحسينناصرحيان26035992الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي89189.1الزعتريخالدسعيدخالد26035993الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي91191.1ياسينعيسىھشامخالد26035994الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي83883.8العويويعيدياسرخالد26035995الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي92692.6فالحعثماناحمدخلدون26035997الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي83483.4بناتمحمدخالدخلدون26035998الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي94694.6الكركيسفيانرائفخليل26035999الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي79779.7مجاھدمحمدنظميرائد26036000الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي76376.3ادريسعبد الحافظاحمدرافت26036001الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي92792.7علوانعبدهللازيادرامي26036003الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي75875.8نوفليوسفنور الدينرامي26036004الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي88588.5زيتون محمد ربحي  محمد جمعةربحي26036005الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي93993.9فراحعارفعبد الحكيمربحي26036006الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي75875.8طويلرشاداكرمرشاد26036008الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي91091نتشهمرشد محمد ربيع رمزي26036009الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي75775.7شاھين محمد فخري  محمد حسام زيد26036011الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي77577.5خطيبمحمودحنفيزيد26036012الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي82382.3 زرو تميمي حجازيزيادزين الدين26036013الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي77977.9طهرضوانمحمدسالم26036015الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي75675.6القواسمهسيد محمد غزال سيد26036016الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي68868.8نيروخنور الدينمازنسيف الدين26036017الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي79379.3سيد احمدعبد هللاسماعيلشادي26036018الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي81181.1نجارالفيفوزيشادي26036020الحسين بن علي الثانويةالخليل



العلمي77577.5ادعيسياسيننادرشاكر26036022الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي84184.1سنقرطشعيبرائدشعيب26036024الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي87187.1دعنا محمد راجح عدليشھاب26036026الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي97697.6القصراوينجمعبد اللطيفصالح26036027الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي76876.8طباخيمصطفىسميحصالح26036028الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي76976.9الحسيني"محمود "الزير محمد كمال صھيب26036029الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي72172.1الجنيديمحمودابراھيمصھيب26036030الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي61661.6ابو عجميهمحمدعصامصھيب26036031الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي83883.8شاورمحمد اسحق ايمنضياء الحق26036032الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي66266.2ابو زينةيونسخضرضياء26036034الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي66666.6الجعبريامينتحسينطارق26036036الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي69869.8يغمورعبد المھيمنزيادطارق26036037الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي89689.6عمروسليمانعثمانطارق26036038الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي58458.4ابو قويدركاملنضالطارق26036039الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي67667.6عجلونيشامياكرمطه26036040الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي70970.9حموري الشيخ عاطف عبد الحافظعاطف26036041الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي91591.5زلومكايدمطلقعامر26036042الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي71571.5عمروحسينموسىعباده26036043الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي91591.5الحرباويعبد الحافظعبد النصارعبد الحافظ26036044الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي94294.2التكروريماجدفوزيعبد الرحمن26036045الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي78778.7ناصر الدينعبد السالممصباحعبد السالم26036047الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي67767.7ابو عجميهعبد القادرحسنعبد القادر26036048الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي84184.1صرصورايوبيعقوبعبد الكريم26036049الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي94894.8بدرعيد محمد زھير عبد هللا26036050الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي91591.5دوفشاحمد محمد يوسف عبد هللا26036051الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي91991.9اقنيبيفھميرائدعبد هللا26036052الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي74374.3قواسمهمحمدسميرعبد هللا26036053الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي83983.9التكروريماجدفوزيعبد هللا26036054الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي93893.8ابو خلفعبد المطلبفھدعبد المطلب26036056الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي96296.2نصاراحمدماجدعبد الھادي26036057الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي96296.2ربعيمحمديوسفعبيده26036058الحسين بن علي الثانويةالخليل



العلمي76176.1ھيمونيعبد الرحيم محمد ديابعدي26036060الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي86286.2عويويادياب محمد فواز عدي26036061الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي63463.4غيثعبد السالم"عزو " محمدعدي26036063الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي81981.9زروعبد المعطيعمرعدي26036064الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي77977.9ابو قويدراحمدماھرعدي26036065الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي95295.2عمروحسينمحمدعز الدين26036066الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي91591.5الشعراويمحمدنافزعالء الدين26036068الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي64264.2دويكحلميربيععالء26036069الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي84784.7جعبه محمد نور محمودعالء26036071الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي89189.1تميميعمرحاتمعلي26036073الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي69369.3ابو سنينهعبد الودودنوحعلي26036074الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي66666.6ابو اسنينهحافظجوديعمار26036076الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي83283.2غزاويعمرجمالعمر26036079الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي91191.1زروطاھرعبد هللاعمر26036080الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي73873.8غيثعبد الرزاقفرجعمر26036081الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي69969.9صغيررجبلبيبعنان26036083الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي79179.1ساليمهعيدجاللعيد26036086الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي66766.7محتسبفؤادموسىفؤاد26036087الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي93793.7سلطانرشدينزارفادي26036089الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي80080كركيعبد اللطيفعثمانفارس26036090الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي75275.2النتشهعبد الجوادايادفراس26036091الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي65865.8قواسمهحمديناجيفراس26036093الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي75775.7فنونعثماننظامفراس26036094الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي65965.9حسينفضلاحمدفضل26036095الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي93493.4جعبريعبد هللاغالبقاسم26036097الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي89389.3ناصر الدينعبد المنعمكرمقيس26036098الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي72172.1ابو خلففؤادعبد السميعليث26036099الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي91091سلھبحمديصدقيمؤمن26036100الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي72172.1عمرومحمدناصرمؤمن26036101الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي65265.2النتشهعبد الحميدياسرمؤمن26036102الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي88288.2عويضهمصطفىجالل الدينمؤيد26036103الحسين بن علي الثانويةالخليل



العلمي93593.5الحسينيالزير   فايز ابراھيمماجد26036104الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي92792.7الزروعبد الشكورمحمد عباس مازن26036105الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي70070جنيديشكريسفيانمالك26036106الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي66366.3التميمي الزرو  مرتضى حجازيماھر26036109الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي84484.4جرارسالمسعيدمجد26036111الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي82382.3عمرومحمدمحمودمجدي26036113الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي71371.3ابو شمسية محمد صبح ماھرمحمد امير"26036114الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي93893.8سلھبحمديبرھانمحمد26036115الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي99599.5كركيحامدجعفرمحمد26036117الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي75375.3ابو منشارمحمد سليم جمالمحمد26036118الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي95995.9الزروعبد الحافظجميلمحمد26036119الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي80280.2دويكجميلنمرمحمد جميل"26036120الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي67567.5برقانعبد الغنييونسمحمد حسن"26036122الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي74874.8ابو حمادخضربدرمحمد خضر"26036123الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي88888.8الشويكيمحمودزكريامحمد سلطان"26036124الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي84784.7ابو تركيمحمودصالحمحمد26036125الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي78878.8عيدهربيعصالحمحمد26036126الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي82682.6قواسمهاسماعيلعبد الجليلمحمد26036127الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي96496.4الفاخوريعبد الرحمنعبد الغفارمحمد26036128الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي89689.6زروعبد القادرعبد المعطيمحمد26036129الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي78778.7شاھينعبد المنعمعبد المھيمنمحمد26036130الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي92092الجملشحدهعثمانمحمد26036131الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي86386.3ابو نجمه محمد فوزي عمرمحمد26036132الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي72772.7جعبريحسنفزاعمحمد26036133الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي68168.1الحدادرضوانفوزيمحمد26036134الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي83383.3عطاونهعبد العزيزمازنمحمد26036135الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي69369.3ابو ميزرديابماھرمحمد26036136الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي82882.8عمروعبد هللامصطفىمحمد26036138الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي66666.6دنديس محمد مصطفى عصاممحمد مصطفى"26036139الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي91391.3العزهابراھيمموسىمحمد26036140الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي82082اقرعموسىنزيهمحمد26036141الحسين بن علي الثانويةالخليل



العلمي79379.3تكرورينور الدينعامرمحمد نور"26036142الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي92592.5عيدهعبد الحيعبد الحكيممحمد نور"26036143الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي82982.9اسياج محمد رفيق ظافرمحمد وائل"26036144الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي86586.5ابو تركيمحمدوليدمحمد26036145الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي91491.4ناصر الدينسليمان محمد سميح محمود26036146الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي83983.9العويويفتحيرائدمحمود26036148الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي77577.5يغمورمحمودعبد الرحمنمحمود26036149الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي63863.8الجنيديجبريلعزاممحمود26036150الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي74274.2جعبريعرفاتفرحاتمحمود26036151الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي81481.4اسعيدمصطفىنور الدينمحمود26036152الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي93393.3جويلسعطا هللاجاد هللامدحت26036154الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي97197.1قنيبيفھمياسعدمراد هللا26036155الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي95295.2نتشهسلمانخالدمعاذ26036157الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي63163.1شعفوطمحمدخضرمعاذ26036158الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي94994.9المحتسبمحمدعبد الحليممعاذ26036159الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي68068الجنيدينعمانحامدمعتز26036160الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي66166.1الشريفسليممعاذمعتز26036162الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي92392.3الشرباتي محمد سعد محمد بركات معتصم26036163الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي85485.4 الحسيني " المجيد "الزيراسامة عبدمعتصم26036165الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي72672.6محتسبنظيرنعمانمعتصم26036166الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي89089ملحممحمدوليدمعتصم26036167الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي88688.6دويك محمد فايز اسماعيلمعن26036168الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي90190.1زينشحدهسليمانمنذر26036170الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي90490.4الدويكعوني محمد سمير مھدي26036171الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي76976.9زرومحمدمحمد ياسر مھران26036173الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي72372.3دجانيجوادمحمد رائدمھند26036174الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي80680.6محتسبماجدامجدمھند26036175الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي76076سلھبعبد القادربديعمھند26036177الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي93693.6مرقهحمزهيونسمھند26036179الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي72072ابو رميلهيعقوبھانيموفق26036180الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي81981.9ابو اسنينهصالحكاظمنضال26036182الحسين بن علي الثانويةالخليل



العلمي79479.4حدادعبد المعطياحمدنور الدين26036183الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي92792.7النتشهابراھيمنضالنور26036184الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي81081النتشهمحمدماجدھمام26036187الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي80080دحنوسمسعودمحمد عيد ھيثم26036188الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي88288.2القاضيياسينزيدانھيثم26036189الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي79479.4نيروخمحمدعزامھيثم26036190الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي93593.5جنيديمحموداحمدوسام26036192الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي87287.2جعبريمحمدعبد الفتاحوسيم26036193الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي92492.4اقنيبيعمرتوفيقوليد26036194الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي97697.6جوالنيصالحمروانوليد26036195الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي93193.1اسعيدعبد المغنيايمنوھيب26036196الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي87487.4عرفهراتباسعدياسر26036197الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي87087دويك محمد نظمي عمارياسر26036198الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي76576.5نجارموسىجماليحيى26036199الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي68968.9سلطانيحيىعثمانيحيى26036200الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي72072مراريعقوبجودييزن26036201الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي85585.5شبانهعبد الغفاررئيفيزن26036202الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي59459.4الفالحعبد المجيد محمد نظاميوسف26036203الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي69869.8ناصر الدينصبحياياديوسف26036204الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي86386.3اسعيدابراھيمعبد القادريوسف26036205الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي64964.9النتشهعبد الرزاقعبد المعطييوسف26036206الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي92192.1حرباويعدنانعماريوسف26036207الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي90290.2زيتونيوسفنضاليوسف26036208الحسين بن علي الثانويةالخليل
العلمي85585.5الزھورموسىحازمانس26036209داود العطاونة الثانوية للبنينالخليل
العلمي87387.3عصافرهحسنسالمانس26036210داود العطاونة الثانوية للبنينالخليل
العلمي91691.6عطاونهحسنعادلايمن26036211داود العطاونة الثانوية للبنينالخليل
العلمي93293.2عطاونهمحمدطالبحسن26036213داود العطاونة الثانوية للبنينالخليل
العلمي96096عطاونهصالحمحمدخلدون26036214داود العطاونة الثانوية للبنينالخليل
العلمي75675.6ھيمونيمحمد يسريحازمعائد26036215داود العطاونة الثانوية للبنينالخليل
العلمي79679.6عقيلمحمداحمدعباده26036217داود العطاونة الثانوية للبنينالخليل
العلمي98398.3عصافرهجابرعزامعبد الحي26036218داود العطاونة الثانوية للبنينالخليل



العلمي89289.2زھوربدويمحمدعدي26036219داود العطاونة الثانوية للبنينالخليل
العلمي75375.3زھورعطيهبسامعزالدين26036220داود العطاونة الثانوية للبنينالخليل
العلمي80880.8العصافرهخليلاحمدعالء26036221داود العطاونة الثانوية للبنينالخليل
العلمي81681.6عطاونهمحمدمجديعلي26036222داود العطاونة الثانوية للبنينالخليل
العلمي76876.8عطاونهمحمداسماعيلعمرو26036223داود العطاونة الثانوية للبنينالخليل
العلمي72672.6عطاونهعليمحمدفارس26036225داود العطاونة الثانوية للبنينالخليل
العلمي69469.4عطاونهفايزعاكففايز26036226داود العطاونة الثانوية للبنينالخليل
العلمي73273.2الزھورتلجيابراھيممؤمن26036228داود العطاونة الثانوية للبنينالخليل
العلمي80780.7عطاونهمحمدأحمدمحمد26036229داود العطاونة الثانوية للبنينالخليل
العلمي69569.5عصافرهحمادخضرمحمد26036230داود العطاونة الثانوية للبنينالخليل
العلمي76976.9العصافرهخليلابراھيممنتصر26036232داود العطاونة الثانوية للبنينالخليل
العلمي71371.3العصافرهحسنعليمھند26036233داود العطاونة الثانوية للبنينالخليل
العلمي96096عطاونهمحمدغالبنجم الدين26036234داود العطاونة الثانوية للبنينالخليل
العلمي75775.7 عطاونه"خليل "عاديعبد المنعميزيد26036235داود العطاونة الثانوية للبنينالخليل
العلمي78178.1غرايبيهعبد القادراجوداجود26036236ذكور ترقوميا الثانويةالخليل
العلمي72272.2جعافرهمحمدربحياحمد26036237ذكور ترقوميا الثانويةالخليل
العلمي85385.3قباجهسالموحيداحمد26036239ذكور ترقوميا الثانويةالخليل
العلمي84584.5شاللفهصبرينعماناسماعيل26036240ذكور ترقوميا الثانويةالخليل
العلمي73773.7ابوساكورمحمدحسنبالل26036241ذكور ترقوميا الثانويةالخليل
العلمي85085قباجهحسينابراھيمحسين26036243ذكور ترقوميا الثانويةالخليل
العلمي80080مرقطنمحمدجمالخالد26036245ذكور ترقوميا الثانويةالخليل
العلمي85385.3مرقطنخضرمحمدخضر26036246ذكور ترقوميا الثانويةالخليل
العلمي79579.5عودهيوسفاحمدراجح26036248ذكور ترقوميا الثانويةالخليل
العلمي93193.1قباجهسالمنبيلسامر26036249ذكور ترقوميا الثانويةالخليل
العلمي98898.8طنينهصادقفيصلصادق26036250ذكور ترقوميا الثانويةالخليل
العلمي73773.7طنينهعيسىعاطفطارق26036251ذكور ترقوميا الثانويةالخليل
العلمي97597.5قباجهعبدالمجيدعدليعبد المجيد26036252ذكور ترقوميا الثانويةالخليل
العلمي72272.2جعافرهعبدالجوادجمالعبدالجواد26036253ذكور ترقوميا الثانويةالخليل
العلمي81181.1الذباينهعامرماھرعبدهللا26036254ذكور ترقوميا الثانويةالخليل
العلمي67667.6الذباينهعبدالھاديبسامعبدالھادي26036255ذكور ترقوميا الثانويةالخليل
العلمي71771.7ابورعيهھاشمجمالمؤيد26036256ذكور ترقوميا الثانويةالخليل



العلمي74574.5طنينهعبدهللامحفوظمالك26036257ذكور ترقوميا الثانويةالخليل
العلمي84384.3دبابسهمحمدساميمجدي26036258ذكور ترقوميا الثانويةالخليل
العلمي75875.8الجعافرهعبد الحميدابراھيممحمد26036259ذكور ترقوميا الثانويةالخليل
العلمي88788.7جعافرهعبدالحميداسماعيلمحمد26036260ذكور ترقوميا الثانويةالخليل
العلمي85185.1ابوحلتممحمدجابرمحمد26036261ذكور ترقوميا الثانويةالخليل
العلمي76276.2ابوحلتمخليلجمالمحمد26036262ذكور ترقوميا الثانويةالخليل
العلمي84184.1قباجهعبدالرحمنجميلمحمد26036263ذكور ترقوميا الثانويةالخليل
العلمي86886.8ابوحلتممحمدحجازيمحمد26036264ذكور ترقوميا الثانويةالخليل
العلمي75175.1دبابسهكاملعبودهمحمد26036265ذكور ترقوميا الثانويةالخليل
العلمي92192.1طنينهمحمدفريدمحمد26036267ذكور ترقوميا الثانويةالخليل
العلمي80180.1قباجهعبد الرحمنسالمهمصعب26036268ذكور ترقوميا الثانويةالخليل
العلمي85085طنينهعبد الرحمنعزيزمنجد26036269ذكور ترقوميا الثانويةالخليل
العلمي63863.8قباجهاسماعيلمحمدھمام26036270ذكور ترقوميا الثانويةالخليل
العلمي96396.3غريبيوسفمحمديوسف26036271ذكور ترقوميا الثانويةالخليل
العلمي60760.7طردهاحمدزيادابراھيم26036272ذكور تفوح الثانويةالخليل
العلمي61461.4خمايسهاحمدعوضاحمد26036273ذكور تفوح الثانويةالخليل
العلمي87487.4رزيقاتاحمدفؤاداحمد26036274ذكور تفوح الثانويةالخليل
العلمي95795.7طردهمحمدابراھيماسامة26036275ذكور تفوح الثانويةالخليل
العلمي87587.5الرزيقاتمحمودمحمدانس26036278ذكور تفوح الثانويةالخليل
العلمي77977.9رزيقاتمحمودغازيايھاب26036279ذكور تفوح الثانويةالخليل
العلمي64464.4طردهجابرمحمدجابر26036280ذكور تفوح الثانويةالخليل
العلمي75475.4طردهمحمدعدنانحسام26036281ذكور تفوح الثانويةالخليل
العلمي71971.9الخمايسهمحمدابراھيمحسن26036282ذكور تفوح الثانويةالخليل
العلمي95095طردهاحمدعبد الرحمنحمزة26036283ذكور تفوح الثانويةالخليل
العلمي73173.1طردهعمرانعبد الرحمنخليل26036284ذكور تفوح الثانويةالخليل
العلمي65765.7طردهمحمداحمدسعيد26036287ذكور تفوح الثانويةالخليل
العلمي83883.8رزيقاتمحمدتيسيرصالح الدين26036290ذكور تفوح الثانويةالخليل
العلمي78578.5الرزيقاتاحمدمحمودعاصم26036292ذكور تفوح الثانويةالخليل
العلمي85185.1ارزيقاتسالمهياسرعالء الدين26036293ذكور تفوح الثانويةالخليل
العلمي78078ارزيقاتسالمعليعالء26036294ذكور تفوح الثانويةالخليل
العلمي81281.2رزيقاتعبد هللامحمودفادي26036296ذكور تفوح الثانويةالخليل



العلمي61661.6رزيقاتمحمدخليلفارس26036297ذكور تفوح الثانويةالخليل
العلمي69869.8طردهرجبحكممحمد26036299ذكور تفوح الثانويةالخليل
العلمي66566.5ارزيقاتحسنعبد ربهمحمود26036302ذكور تفوح الثانويةالخليل
العلمي72072رزيقاتابراھيممحمدمعتصم26036303ذكور تفوح الثانويةالخليل
العلمي81381.3طردهمحمودمحمدنايف26036304ذكور تفوح الثانويةالخليل
العلمي68368.3طرديموسىيوسفنسيم26036305ذكور تفوح الثانويةالخليل
العلمي64364.3عطياتموسىمحمدياسين26036306ذكور تفوح الثانويةالخليل
العلمي75775.7امريشديبحجازييوسف26036307ذكور تفوح الثانويةالخليل
العلمي85285.2ارزيقاتحسنعبد الرحمنيوسف26036308ذكور تفوح الثانويةالخليل
العلمي84684.6سعافينذيبحسناحمد26036309ذكور الشرعية الثانويةالخليل
العلمي78978.9النتشهعودهياسراحمد26036310ذكور الشرعية الثانويةالخليل
العلمي86486.4شاھيناسماعيلعرفاتاسالم26036311ذكور الشرعية الثانويةالخليل
العلمي88988.9الجعافرهيوسفحسنانس26036314ذكور الشرعية الثانويةالخليل
العلمي76976.9عيده حرباويعبد الكريممحمد نعيمجالل26036317ذكور الشرعية الثانويةالخليل
العلمي70770.7نيروخعبد الرزاقاكرمحمزه26036318ذكور الشرعية الثانويةالخليل
العلمي78678.6حاليقهعيسىحسامرمزي26036320ذكور الشرعية الثانويةالخليل
العلمي79779.7نتشهعودهياسرريان26036321ذكور الشرعية الثانويةالخليل
العلمي71071طهاحمدوائلسيف االسالم26036322ذكور الشرعية الثانويةالخليل
العلمي70570.5اطباخيمحمدماجدشوقي26036323ذكور الشرعية الثانويةالخليل
العلمي95795.7الزغيرتلجيحمديعبد الرزاق26036324ذكور الشرعية الثانويةالخليل
العلمي66966.9شاورداودفوزيعبد هللا26036325ذكور الشرعية الثانويةالخليل
العلمي77277.2دعنهمحمد عليمنذرعدي26036326ذكور الشرعية الثانويةالخليل
العلمي85585.5جعبهمحمدفوزيفاخر26036327ذكور الشرعية الثانويةالخليل
العلمي89389.3زاھدهرسميتيسيرفراس26036328ذكور الشرعية الثانويةالخليل
العلمي86486.4سدرعز الدينرشديمحمود26036329ذكور الشرعية الثانويةالخليل
العلمي88288.2سموححامدفھدمعتز26036334ذكور الشرعية الثانويةالخليل
العلمي92492.4ترتوريحسينمسلميوسف26036338ذكور الشرعية الثانويةالخليل
العلمي90990.9سيد احمدخليلابراھيماحالم26036401بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي87087ناصر الدينحسنجھادارجوان26036403بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي85285.2نجارابراھيماسماعيلاروى26036404بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي75875.8دويكمحمد نظميعزاماروى26036405بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل



العلمي81981.9نيروخجميلفؤاداروى26036406بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي93793.7ادعيسمحمد رجبحمزهاريج26036407بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي87987.9قصراويمحمودعبد المجيداريج26036408بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي93693.6عويويشكيبمحمد خضراسراء26036409بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي82682.6كرامهعثمانحامداسراء26036410بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي88988.9الشرباتيمحمدرضواناسراء26036411بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي74174.1احريزرشديعبد الغفاراسراء26036412بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي87387.3زلومداودعثماناسراء26036413بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي78278.2قواسمهمحمودعلياسراء26036414بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي88588.5جنيدياديبعمراسراء26036415بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي82682.6احمرويعقوبنافذاسراء26036416بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي89989.9ابو ميزرديابوائلاسراء26036417بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي83183.1دنديسعرفاتياسراسراء26036418بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي84684.6العيدهجميلخالداسماء26036419بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي80480.4فاخوريرسميسميراسماء26036420بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي94394.3سعافينمغامسعبد العزيزاسماء26036421بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي95895.8مشارقهحسينمحمداسماء26036422بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي79479.4بيطارمحمدوائلاسماء26036423بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي96196.1القاضيعليبدراسيل26036425بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي90590.5الكركيابراھيمزياداسيل26036426بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي82482.4سلطانعونيسلطاناسيل26036427بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي90090بدرجميلسميحاسيل26036428بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي92892.8الحدادنمرمجدياسيل26036429بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي71371.3ابو رميلهمحمدعبد الجواداشجان26036430بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي96196.1شريفمحمدكمالاشراق26036431بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي89889.8ھيمونيجودتعفيفاشرقت26036432بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي88188.1ابو شمسيهمحمد صبحمازناصاله26036433بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي76676.6زغيريحيىشفيقافنان26036434بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي77177.1جبرطلبغالباالء26036438بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي83583.5المدبوحصالحغساناالء26036439بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي88688.6نجارمحمودفوازاالء26036440بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل



العلمي71571.5زغيرمحمدقاسماالء26036441بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي68368.3زروعبد الرحيمماجداالء26036442بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي69169.1جمجومعبد الرحمننادياالء26036443بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي56856.8سدرعيدزھديالھام26036444بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي95695.6ناصر الدينصالحسامحالھام26036445بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي94694.6الزعتريعبد الحميدمحمد زكريااماني26036446بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي73273.2الجعبرىمنصورمحمد عايداماني26036447بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي83583.5جعبهأحمدنصرامرات26036448بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي77677.6ابو زينهموسىمحمد جھادامينه26036449بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي87887.8ناصر الدينكمالمحمد خلويانشراح26036450بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي88788.7التميميابو رجب  عماد صالحانعام26036451بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي76976.9جوالنيعيسىعادلانوار26036452بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي88888.8مريشعبد اللطيفعيسىانوار26036453بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي80180.1قواسمهحسنفتحيانوار26036454بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي62162.1الخطيبمحمدفريدايات26036455بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي81581.5طهشاكرفضلايات26036456بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي81481.4القواسمهعبد القادرعمرايثار26036457بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي96896.8شرباتيناصرنافذايمان26036458بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي92192.1دعيسعبد الجواداسعدايناس26036459بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي92592.5قواسمهيحيىعبد الحكيمايناس26036460بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي90590.5شاھينفضلمحمد فاتنايه26036461بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي95095سياجمحمد رفيقمحمد وليدايه26036462بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي98398.3تفاحهفتحيابراھيمايه26036463بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي84284.2مسكابراھيمفايزايه26036464بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي72972.9نيروخربحينافذايه26036465بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي79179.1الشريفعز الديننافذايه26036466بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي94094سلطانانعاموضاحايه26036467بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي93493.4جعبريخيريعيسىبتول26036468بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي92392.3مرقهطالبمنذربتول26036469بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي93393.3جعبهطالبامجدبثينه26036470بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي86586.5الجعبهديبباسمبراء26036471بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل



العلمي77477.4قفيشهرشيدزكريابراء26036472بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي89289.2مجاھدمحمد حافظمنذربراء26036473بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي85985.9ابو شمسيهمصطفىأيمنبراءه26036474بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي73373.3قفيشهعبد الحافظنايفبراءه26036475بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي96496.4سلھبراشدمحمد جبرينبشائر26036476بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي83283.2نيروخمحمدمروانبنان26036478بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي84784.7ابو شامهنظميخضربيان26036479بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي68968.9فراحعبد الوھابعبد السالمبيان26036480بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي75575.5الزعتريبدويعبد الفتاحبيان26036481بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي92692.6عويويجمالعمادبيان26036482بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي94694.6قصراويعبد الودودكمالبيان26036483بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي96796.7يغموراسحاقمحمدبيان26036485بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي89989.9دنديسعبد العزيزوليدبيان26036486بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي98198.1شويكي الرفاعيأحمدناجحبيسان26036487بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي68068ابو قويدرعبد المعطيجوادتحرير26036488بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي90290.2النتشهرمضاناسعدترتيل26036489بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي69969.9حسونهكاظممحمد باسمتسنيم26036492بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي93093الجعبرييحيىإيھابتسنيم26036493بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي95495.4ادعيسخليلانورتسنيم26036494بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي73073ابوعيشةمحمدتحسينتسنيم26036495بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي85585.5بيوض التميميرجبتيسيرتسنيم26036496بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي85185.1الزغيرمحمدنضالتسنيم26036497بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي85285.2عمروعليشفيقتھاني26036498بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي94094رصرصحسينعبد الرحمنجمانه26036499بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي81381.3العواودهامطيرمحمدجمانه26036500بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي86786.7صرصورأحمدنعمانجنان26036501بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي92092جنيديديابوضاحجنى26036502بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي88488.4عويويمحمدمحمد ربيعجود26036503بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي90990.9صالحعبد المجيدجوادجود26036504بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي88888.8سدرعمرمحمدجيھان26036505بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي93593.5الجعبهديابمحمد نعيمحنين26036506بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل



العلمي88088الشيوخيحسناسماعيلحنين26036507بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي91891.8الشريفاسماعيلداودحنين26036508بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي86086عبيدومحمد سالمعبد الحفيظحنين26036509بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي92692.6الشريفمحمد حلميوائلحنين26036510بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي65865.8شاھينسعد الدينوفاحنين26036511بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي74474.4قواسمهمحمد جمعهعبد الناصرخلود26036512بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي83783.7دوفشامينشاكردانا26036513بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي75475.4ادعيسمحمد ربحيمحمد جواددعاء26036514بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي92092الحاج حسنمحمداسماعيلدعاء26036516بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي86586.5النتشهيوسفايوبدعاء26036517بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي98098اسكافيربيعخليلدعاء26036518بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي84484.4اتكيدكمحمد صبحيطاھردعاء26036520بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي82982.9نتشهخالدعبد الھاديدعاء26036521بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي92792.7الدويكسالمعزيزدعاء26036523بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي97097سدرياسرفاروقدعاء26036524بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي83983.9كرديه حرباويمحمدمراددعاء26036525بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي76576.5البطش الحسينيعيسىسليمدنيا26036526بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي93393.3النتشهجودتعبد المعطيدنيا26036527بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي84584.5تكروريياسينعصامدنيا26036528بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي91891.8الھشلمونحلميمحمد بسامديما26036530بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي96796.7ھشلمونمحمدرضواندينا26036531بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي82382.3ناصر الدينعاطفعبد الرحيمدينا26036532بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي83183.1فاخوريناجيابراھيمدينه26036533بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي90090النتشهابراھيمموسىرايه26036534بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي79179.1الدويكمحمد رمضانكمالربا26036535بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي65365.3عمروعبد الرحيمياسرربا26036536بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي86186.1غيثحافظايوبربى26036537بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي84584.5ابو ھيكلراتبمحمد حسنرزان26036539بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي89489.4ابو شرخحسينعمررزان26036540بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي85385.3الحموريشمس الدينعبد الجوادرشا26036541بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي87387.3مرقهفوزيمحمدرغد26036542بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل



العلمي83083ادعيسحسنحسنيرغده26036543بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي91391.3نتشهعايدمازنرنا26036547بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي81381.3عمروعطامفيدرناد26036548بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي91291.2ابو عجميهعبد القادرحسينرنين26036549بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي82982.9ابو شرخعبد الجواددريسرنين26036550بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي95295.2بكريمحمد كمالشاھررنين26036551بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي75375.3عرفهداودعرفهرنين26036552بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي91591.5زعتريعبد الخالقمصعبرنين26036553بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي88388.3الكركييوسفوليدرنين26036554بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي82682.6الدويكسالممحمد سامحرھام26036555بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي82982.9زغلتوفيقعبد الجوادرھام26036556بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي80080زعتريمحمديحيىرھام26036557بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي93993.9ابو خريبهمحمدحسنروان26036558بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي73473.4مباركمحمودمأمونروال26036560بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي81381.3قفيشهسالمشاھررياده26036561بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي82282.2المحتسبمحمدمحمد سعيدريم26036562بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي77777.7ساليمهعبد الجوادحسينريم26036563بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي92892.8شاھينمحمدعبد الناصرريم26036564بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي70570.5محتسبيعقوبوليدريما26036566بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي82182.1حسونهكاملمحمد زھديريماء26036567بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي87487.4الجملعبد الحميدعبد الرزاقزريفه26036568بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي88488.4عمروشحدهباسلزھر26036569بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي87187.1 بيوض التميميرجبتيسيرزھراء26036570بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي91391.3نتشهداودعبد المعززھراء26036571بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي64464.4قفيشهرباحنادرزھراء26036572بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي89889.8شرباتيحمديعدنانزھور26036573بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي67367.3محمدراتبعدنانزينب26036574بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي87787.7ادكيدكمحمد صبحيامينساجده26036575بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي69969.9شرباتيمحمد صبحفوازساجده26036577بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي90290.2زيتونشعبانراتبساره26036579بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي94794.7جنيديشكريبسامسجود26036581بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل



العلمي74874.8االشھبحسينمحمد صبريسجى26036582بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي94294.2الجعبريعاشورماجدسجى26036583بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي78978.9جعبريعبد الفتاحنضالسجى26036584بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي74874.8تميميعبدالباسط  علي" زھديسحر "محمد26036585بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي67567.5سيد احمدمحمد شحادهصالحسحر26036586بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي80980.9نجاريوسفعادلسحر26036587بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي77777.7كركيمحمد غازيأيمنسرين26036588بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي78678.6شاورمحمد مصباحسامحسماح26036589بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي85585.5العالولخليلعامرسماح26036590بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي99099ھشلمونعز الدينمحمد سميحسميحه26036591بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي90490.4جنيدينعمانجھادسندس26036594بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي82282.2ابو شكرخالدعادلسندس26036595بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي80080ابو زينهعبد المنعمفخريسندس26036596بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي66666.6غنامجمعةجھادسھى26036597بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي88188.1محتسبمحمدناصر الدينسھى26036598بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي97997.9ساليمهطلعتابراھيمسوزان26036599بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي97297.2محتسبمحمدناصر الدينسوسن26036602بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي80080سلھبعبد السالموليدشدى26036603بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي92192.1جالل التميميكاملعاصمشذا26036604بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي94894.8شبانهعبد الحافظعامرشذى26036605بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي97497.4الشعراويعبد الغفارجمالشروق26036606بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي93893.8سموحعبد الرحمنخالدشروق26036607بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي73373.3سنقرطعبد الفتاحشريفشروق26036608بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي94494.4شاور عبد الجواد"الھادي "محمدشروق عبد26036609بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي96296.2الشريفمحمد رستمفوزيشروق26036610بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي86386.3ابو رجبابراھيمعمرانشفاء26036611بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي92992.9ابو شخيدمعمرانعبد الرزاقشھد26036612بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي95695.6دعنايونسعبد العليمشھد26036613بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي78478.4ابو عيشهحمودهنضالشھد26036614بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي64664.6السعيدمحمدحسامشيرين26036615بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي91491.4جعبريكمالرجائيشيرين26036616بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل



العلمي71471.4شنتيرمصباحمصطفىشيرين26036617بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي79479.4فاخوريعبد الرحيمخالدشيماء26036618بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي72372.3النتشةعبد الرحمنعالءشيماء26036620بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي89289.2النتشهعبد الرحمنعماد الدينشيماء26036621بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي70470.4ابو عصبكمالجاللصابرين26036622بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي92692.6شوابكهعبد الفتاحمحمدصابرين26036623بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي96896.8سلطاننصريحيانصفا26036624بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي81981.9نجارعبد الفتاحزيادصفاء26036625بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي93493.4مرقهمحمد سعيدمحمد نادرضحى26036627بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي70070قاضيبركاتجھادعبير26036628بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي85085عمروسعد هللا سليمعبير26036629بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي94994.9أبو زينهعبد المجيدعبد الودودعبير26036630بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي94794.7حدادعبد القادرعصامعبير26036631بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي84484.4مطريهعبد الحيفايزعبير26036632بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي94294.2طھبوبمدحتحسانعروب26036633بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي81781.7غطاشهاسماعيلمحمدعروبه26036634بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي89189.1ناصر الدينزكرياناصرعزيزه26036635بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي82782.7حدادعلياسعدعزيه26036636بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي97297.2سعوسعد الدينمحمدعال26036637بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي89889.8أبو زينةعبد المنعمعوضعھد26036638بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي86086ابو شرخسليم عوضمحمد زيادغاده26036639بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي71771.7ابو سنينهعليتركيغدى26036640بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي72972.9ابو شمسيهمصطفىمحمد شريفغدير26036642بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي68068ابو صبيحمحمدداودغدير26036643بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي85185.1شحادهنعمانسليمانغفران26036645بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي87387.3سعافينسعدابراھيمغيداء26036646بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي99099جنيديمحمدعليغيداء26036647بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي77577.5زلومعبد الغفارھشامغيداء26036648بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي77077عمروعليشفيقفاطمه26036649بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي82882.8قفيشهرباحصبحيفاطمه26036650بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي85085رشيدسلمانعبد هللافاطمه26036651بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل



العلمي69269.2محتسبمحمد راسمعمرانفاطمه26036652بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي74674.6ابو رموزعبد العزيزمحمدفلسطين26036654بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي84184.1زيتونمحمد امينأيمنكفايه26036655بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي90090ابو منشاررشادمحمد زھديالنا26036656بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي88888.8شويكيحافظعادلالنا26036657بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي73973.9الحارثيعيسىنصرالنا26036658بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي88888.8شاور تميميعليمحمد حسينلمى 26036659بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي89589.5الدويكمحمد بشيرمحمودلونا26036660بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي96296.2زروعبد الوھابعزميليزا26036661بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي78078جعبريخيريعاصمليلى26036662بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي71071شاور تميميمحمدحجازيلينا26036663بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي95395.3الشريفمحمد عيدخالدلينا26036664بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي85985.9التميميابو رجب  محمد صالحلينا26036665بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي95095شبانهعبد الودودمحمد أديبمارينا26036666بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي86586.5شيوخياسماعيلماجدمجدولين26036667بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي94894.8الكركيعبد الرؤوفيسريمدلين26036668بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي75675.6الدويكأحمدجميلمرام26036669بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي61761.7ناصر الدينمصباحاحسانمروه26036670بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي88788.7دويكمحمد كمالمجديمروه26036672بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي97497.4شريفھاشمامجدمالك26036673بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي92792.7العسيلياحمدحسنمالك26036674بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي76376.3نتشهعزميصادقمالك26036675بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي83783.7دويكياسريسريمالك26036676بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي87587.5ناصر الدينيحيىعمارملك26036677بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي84584.5جعبريفتحيھواريملك26036678بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي95395.3البطشعيسىجوادمنار26036679بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي79979.9زرويوسفحسنمنار26036680بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي80780.7صالحيعقوبمحمدمنار26036681بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي96796.7جنيدييونسحمديمنال26036682بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي79279.2أبو ميزرعبد الرزاقحجازيمنى26036683بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي94194.1ادعيسعزووليدمنى26036684بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل



العلمي75575.5غطاشةعبد الفتاحخالدمھا26036685بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي82582.5نيروخاحمد حسامعمرمي26036686بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي78978.9شاھينعبد الحميدنجيبميرا26036687بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي87887.8شاھينحمدياسحقميس26036688بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي91791.7دوفشأحمدماھرميسر26036689بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي83283.2حسونهفخريمحمدنادين26036690بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي98698.6زاھدهموسىراضيناريمان26036691بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي84184.1مسودهصالحنادرندى26036694بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي89389.3عبد النبيناصرنادرنرمين26036695بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي95295.2ديهعبد الحافظرائدنسرين26036696بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي79379.3طباخيصادقانورنعيمه26036697بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي88688.6عويويشكيبماھرنعيمه26036698بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي74074قواسمهعزاتجمالنفين26036699بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي86886.8مرقهزھيرجھادنور26036701بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي79979.9الناظرفتحينادينور26036702بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي95095سلطانرشادعبد المنعمنوى26036703بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي90490.4حرباويوليدخالدھبه26036705بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي88488.4ناظرفتحيسليمانھبه26036706بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي89789.7دويكمحمد فايزعمادھبه26036707بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي96896.8حريزعبد المغنيمصباحھبه26036708بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي80580.5شاورصبحيھانيھبه26036709بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي90090زغيرمحمدمنذرھدى26036710بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي94194.1الجعبرييحيىھانيھدى26036711بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي80380.3اعبيدومحمد سالممحمد صادقھديل26036712بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي91591.5شبانهعبد السالمعبد الحليمھديل26036713بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي90890.8اقنيبيعبد الرؤوفعماد الدينھديل26036714بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي92292.2الجعبريامينسعديھند26036716بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي65065جعبريشريفمعتصمھند26036718بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي88288.2الدويكعبد المجيدمحمد ھشامھيا26036719بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي96096اسعيدمصطفىحسام الدينھيا26036720بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي95395.3ناصر الدينصالحسامحھيا26036721بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل



العلمي98498.4عويويجمالسميرھيا26036722بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي80380.3أبو اشخيدميونسعبد الجبارھيا26036723بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي77677.6ابو سنينهعبد المطلبرباحوجدان26036725بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي89889.8سكافينعمانمحمد سلمانوالء26036726بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي81181.1ابو عيشةعبد الرحيماسحقوالء26036727بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي94194.1احريزعبد المعطيعزاموالء26036728بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي79779.7عابدينجودت محمد نادرياسمين26036729بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي79079العويويعبد الرزاقأمجدياسمين26036730بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي79379.3جعبريعبد العظيمجوداتياسمين26036731بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي91291.2حسونهفخريصادقياسمين26036732بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي76976.9زلوممحمدعيدياسمين26036733بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي76576.5شوبكيرشيديوسفياسمين26036734بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي87787.7عرفهعيدنائليسرى26036735بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليل
العلمي85585.5رجبيعودة محمد داود اسراء26036736بنات االخوة الثانويةالخليل
العلمي69869.8زروخضربساماماني26036738بنات االخوة الثانويةالخليل
العلمي82582.5الرجبيعطانجيباماني26036739بنات االخوة الثانويةالخليل
العلمي72772.7كركيحلميعبد الحليمبيان26036741بنات االخوة الثانويةالخليل
العلمي80280.2رجبيمحمدعزميديما26036742بنات االخوة الثانويةالخليل
العلمي70770.7غيثشفيقعبد الوھابساره26036743بنات االخوة الثانويةالخليل
العلمي89389.3أبو قويدراحمدربحيسھير26036744بنات االخوة الثانويةالخليل
العلمي65965.9غيث محمد عبد السالم محمد اسحق شروق26036745بنات االخوة الثانويةالخليل
العلمي89289.2رجبيخضرخالدشريھان26036746بنات االخوة الثانويةالخليل
العلمي71071عشاعبد الحافظ محمد مصباح الرا26036747بنات االخوة الثانويةالخليل
العلمي92192.1ابو تركياحمدتيسيرمروه26036749بنات االخوة الثانويةالخليل
العلمي92692.6ابو رموز محمد امينوھيبنور26036750بنات االخوة الثانويةالخليل
العلمي84784.7بناتتحسينفھدھديل26036751بنات االخوة الثانويةالخليل
العلمي74674.6ابو حمديهحافظعادلھنادي26036752بنات االخوة الثانويةالخليل
العلمي80380.3ابو صبيحاسماعيلخالداسراء26036753الشھيد عبد العزيز ابو سنينةالخليل
العلمي80080كركيعبد هللاعصاماالء26036754الشھيد عبد العزيز ابو سنينةالخليل
العلمي77077ابو ميالهعبد الفتاحنعماناالء26036755الشھيد عبد العزيز ابو سنينةالخليل
العلمي79079ابو حسينجودتعبد الفتاحانوار26036756الشھيد عبد العزيز ابو سنينةالخليل



العلمي75975.9ابو سنينهعليزين الدينبروج26036757الشھيد عبد العزيز ابو سنينةالخليل
العلمي84384.3عاشورمحمدحسنبيسان26036758الشھيد عبد العزيز ابو سنينةالخليل
العلمي75275.2أبو صبيحابراھيمماھرحوريه26036759الشھيد عبد العزيز ابو سنينةالخليل
العلمي91591.5عبد الرازقمحمودحمداندعاء26036760الشھيد عبد العزيز ابو سنينةالخليل
العلمي71471.4عاشوريوسفزكريادعاء26036761الشھيد عبد العزيز ابو سنينةالخليل
العلمي91491.4الرجبيعبد الرحمنبدويرسميه26036762الشھيد عبد العزيز ابو سنينةالخليل
العلمي75775.7الرجبيحامدخضررغد26036763الشھيد عبد العزيز ابو سنينةالخليل
العلمي76276.2الجملشحدهعونيسماح26036764الشھيد عبد العزيز ابو سنينةالخليل
العلمي84584.5ابو سنينهعباسايوبسندس26036765الشھيد عبد العزيز ابو سنينةالخليل
العلمي80180.1ابو تركيامينعدنانفاطمه26036767الشھيد عبد العزيز ابو سنينةالخليل
العلمي85785.7داودفضلشحدهمنار26036769الشھيد عبد العزيز ابو سنينةالخليل
العلمي83883.8قفيشهشحدهجودهنمير26036770الشھيد عبد العزيز ابو سنينةالخليل
العلمي78678.6الجملمحمودعز الدينھنادي26036772الشھيد عبد العزيز ابو سنينةالخليل
العلمي89189.1ابو سنينهيعقوباسحقھيجر26036773الشھيد عبد العزيز ابو سنينةالخليل
العلمي76076ابو رموزعبد القادرزيادوفاء26036774الشھيد عبد العزيز ابو سنينةالخليل
العلمي91991.9عصافرهديابيوسفامينه26036775نصار العصافرة الثانوية للبناتالخليل
العلمي80280.2زھورأحمدمحمدايناس26036776نصار العصافرة الثانوية للبناتالخليل
العلمي96996.9عصافرهعبدالقادرمحمدايه26036777نصار العصافرة الثانوية للبناتالخليل
العلمي91091العطاونهسليمانخضرحنين26036779نصار العصافرة الثانوية للبناتالخليل
العلمي74374.3الزھورمحمدصبريساره26036780نصار العصافرة الثانوية للبناتالخليل
العلمي79679.6العطاونهمحمدعرفاتسجود26036781نصار العصافرة الثانوية للبناتالخليل
العلمي85785.7عبدهللامحمداسماعيلسالم26036782نصار العصافرة الثانوية للبناتالخليل
العلمي93893.8عصافرهعبدالھاديمحمدسماح26036783نصار العصافرة الثانوية للبناتالخليل
العلمي83583.5عطاونهعبدالعزيزعوضسوسن26036784نصار العصافرة الثانوية للبناتالخليل
العلمي70170.1العطاونةاحمدعليسيرين26036785نصار العصافرة الثانوية للبناتالخليل
العلمي94294.2عطاونةعبدهللاحمدصفاء26036786نصار العصافرة الثانوية للبناتالخليل
العلمي76376.3عصافرهاسماعيلعاطفعبير26036787نصار العصافرة الثانوية للبناتالخليل
العلمي62562.5العطاونهاحمدسعيدعرين26036788نصار العصافرة الثانوية للبناتالخليل
العلمي97797.7عطاونهعطيشعبدالمجيدفاطمه26036789نصار العصافرة الثانوية للبناتالخليل
العلمي91591.5عطاونهسلماناحمدلبنه26036790نصار العصافرة الثانوية للبناتالخليل
العلمي73473.4عصافرهعزاتيوسفمنار26036792نصار العصافرة الثانوية للبناتالخليل



العلمي78478.4العطاونهاحمدسالمفايزھديل26036794نصار العصافرة الثانوية للبناتالخليل
العلمي91491.4صالحعليأحمديمامه26036795نصار العصافرة الثانوية للبناتالخليل
العلمي89089فطافطهمصباحمحمدارام26036796بنات ترقوميا الثانويةالخليل
العلمي84584.5ذباينهموسىرياضاسالم26036797بنات ترقوميا الثانويةالخليل
العلمي76976.9ارطيشمحمودنبيلاسالم26036798بنات ترقوميا الثانويةالخليل
العلمي90190.1طنينهعبدالسالمتوفيقاسماء26036799بنات ترقوميا الثانويةالخليل
العلمي94294.2المرقطنموسىمحمدايات26036800بنات ترقوميا الثانويةالخليل
العلمي96396.3الشاللفهعبدالفتاحتيسيرايباء26036801بنات ترقوميا الثانويةالخليل
العلمي83283.2غرايبهكاملعبدالرحمنايمان26036802بنات ترقوميا الثانويةالخليل
العلمي96596.5فطافطهمرشدمحمدتماضر26036803بنات ترقوميا الثانويةالخليل
العلمي92892.8ابوسكورعبدالرحمنمحمدثراء26036804بنات ترقوميا الثانويةالخليل
العلمي89189.1اغريبعيسىعزوجنان26036805بنات ترقوميا الثانويةالخليل
العلمي94694.6غريبعبدالرحمنعادلحكمت26036806بنات ترقوميا الثانويةالخليل
العلمي60460.4ارطيشعبدالرحمنسعديحنين26036807بنات ترقوميا الثانويةالخليل
العلمي94794.7ابوحلتممحمدصايلحنين26036808بنات ترقوميا الثانويةالخليل
العلمي78478.4غربيهمحمدماھرحنين26036809بنات ترقوميا الثانويةالخليل
العلمي90690.6غرايبيهكاملھايلداليا26036810بنات ترقوميا الثانويةالخليل
العلمي95295.2قباجهسالمنعيمدعاء26036811بنات ترقوميا الثانويةالخليل
العلمي81081ابورعيهكاملمحمدديانا26036812بنات ترقوميا الثانويةالخليل
العلمي86286.2قباجهأحمدسالمذكريات26036813بنات ترقوميا الثانويةالخليل
العلمي85585.5قباجهسالماحمدرقيه26036814بنات ترقوميا الثانويةالخليل
العلمي90490.4ذباينهعبدالقادروليدسجود26036815بنات ترقوميا الثانويةالخليل
العلمي76976.9عودهيوسفاسماعيلسماح26036816بنات ترقوميا الثانويةالخليل
العلمي89889.8فطافطهخليلعيسىسماح26036817بنات ترقوميا الثانويةالخليل
العلمي86986.9فطافطهصالحعاطفسندس26036818بنات ترقوميا الثانويةالخليل
العلمي93393.3طنينهسليمانفيصلصفاء26036819بنات ترقوميا الثانويةالخليل
العلمي86386.3قباجهمحمدحسنفيحاء26036820بنات ترقوميا الثانويةالخليل
العلمي81881.8فطافطهعبدالھاديكامللمياء26036821بنات ترقوميا الثانويةالخليل
العلمي90290.2دبابسهحسنماھرمادلين26036822بنات ترقوميا الثانويةالخليل
العلمي86386.3ابوعيشهبدويحسينمجد26036823بنات ترقوميا الثانويةالخليل
العلمي79779.7قباجهمحمدناصرميس26036824بنات ترقوميا الثانويةالخليل



العلمي69669.6الذباينهاسماعيلشاھرورده26036825بنات ترقوميا الثانويةالخليل
العلمي71771.7الدباينهبدويعبدهللاوالء26036826بنات ترقوميا الثانويةالخليل
العلمي82682.6شاللفهعبدالفتاحماجدياقوت26036827بنات ترقوميا الثانويةالخليل
العلمي93993.9طردهعمرانابراھيماالء26036828بنات تفوح الثانويةالخليل
العلمي73073خمايسهمحمدغانماالء26036829بنات تفوح الثانويةالخليل
العلمي87087خمايسهمحمدعليبنان26036830بنات تفوح الثانويةالخليل
العلمي73673.6طردهمحمودمحمددالل26036831بنات تفوح الثانويةالخليل
العلمي86986.9طرديسليمانيوسفذكريات26036832بنات تفوح الثانويةالخليل
العلمي93493.4عطياتمحمدسلمانرفقه26036833بنات تفوح الثانويةالخليل
العلمي83883.8طردهمحمدنعيمشيماء26036835بنات تفوح الثانويةالخليل
العلمي80380.3طردهمحمودعزيزفاتن26036837بنات تفوح الثانويةالخليل
العلمي81181.1طردهعبد الرحمناحمدھبه26036839بنات تفوح الثانويةالخليل
العلمي79679.6طردةابراھيمطلبھدى26036840بنات تفوح الثانويةالخليل
العلمي72272.2ارزيقاتمحمدعدنانھنادي26036841بنات تفوح الثانويةالخليل
العلمي73573.5شاھينحمزهحازمايمان26036844بنات الشرعية الثانويةالخليل
العلمي84884.8قفيشهرباححاتمايناس26036845بنات الشرعية الثانويةالخليل
العلمي89489.4شرباتيحميدانھشامبشائر26036847بنات الشرعية الثانويةالخليل
العلمي76676.6قواسمهعبدالقادرعبدهللاحنين26036848بنات الشرعية الثانويةالخليل
العلمي88988.9عبيدوجبرينمحمد ديابدعاء26036849بنات الشرعية الثانويةالخليل
العلمي81481.4جعبرياحميدنضالرويده26036850بنات الشرعية الثانويةالخليل
العلمي91791.7ابو صبحهخليلفيصلسجود26036851بنات الشرعية الثانويةالخليل
العلمي83283.2ابو سنينهمحمد يوسفناجحسجى26036852بنات الشرعية الثانويةالخليل
العلمي82982.9رزيقاتمحمودجابرسلسبيل26036853بنات الشرعية الثانويةالخليل
العلمي80280.2اعبيدوحمادعادلسناء26036854بنات الشرعية الثانويةالخليل
العلمي82982.9الشرباتيمصطفىمحمد فياضعالميه26036855بنات الشرعية الثانويةالخليل
العلمي72272.2النتشهسعيدعبد المعطيھيا26036857بنات الشرعية الثانويةالخليل
العلمي73573.5ھيمونيربيعفھدياسمين26036858بنات الشرعية الثانويةالخليل

العلمي70070 ابوجحيشهاحمد جبراحمد 27036901ذكور اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلمي81981.9 فرج هللامحمدانورالدشت27036902ذكور اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلمي76376.3 نوفلموسىموفقالمنتصربا27036903ذكور اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلمي80780.7طميزهاحمد جمالايمن27036906ذكور اذنا الثانويةجنوب الخليل



العلمي77077فرج هللايوسفخالدايھاب27036907ذكور اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلمي71171.1اطميزهيوسفوليدايھاب27036908ذكور اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلمي96996.9 ابواسعدسليمانيوسفتامر27036909ذكور اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلمي62462.4 عواودهحسانمحمدحسان27036910ذكور اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلمي71071العسودبدرمحمدحمدي27036911ذكور اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلمي75075شوابكهمحمدسليمانحمزة27036912ذكور اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلمي76076جھايشهخليلسعيدسيف27036913ذكور اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلمي78478.4اسليمياحمد ماجدشادي27036914ذكور اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلمي87387.3عواودهمحمدجمالطارق27036915ذكور اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلمي64464.4بدرانحسنعبدالرحمنعبدهللا27036917ذكور اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلمي75275.2سليميهعبدهللايوسفعبدهللا27036918ذكور اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلمي92392.3فرج هللاحمد ابراھيمعزالدين27036919ذكور اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلمي73773.7 جابرعامرعبدالمجيدعمرو27036920ذكور اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلمي94394.3خطيبھاشمجبريلغسان27036921ذكور اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلمي94194.1فرج هللاحمدوحيدفؤاد27036922ذكور اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلمي77077طميزهديابمحمدمالك27036924ذكور اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلمي96496.4خالويحسننبيلمالك27036925ذكور اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلمي90590.5جبارهمحمدبساممحمد27036926ذكور اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلمي78778.7طميزهبدويجبريلمحمد27036927ذكور اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلمي63463.4طمايزهحسنخالدمحمد27036929ذكور اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلمي85585.5طميزهاحمدراضيمحمد27036930ذكور اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلمي82282.2عوضديبسعديمحمد27036931ذكور اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلمي84684.6حتاويمحمديوسفمحمد27036935ذكور اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلمي72172.1شوابكهمحمدخالدمحمود27036937ذكور اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلمي69169.1طميزهحسنيونسمعتز27036938ذكور اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلمي76276.2ابواسعدحسنمحمدمنذر27036939ذكور اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلمي89689.6صوايفهخليلمحمدمھند27036940ذكور اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلمي80180.1ابوزلطهمحمدجميلوائل27036943ذكور اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلمي83683.6بطرانموسىمحمدوسام27036944ذكور اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلمي77277.2عواودهعبدالفتاحمحموديوسف27036945ذكور اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلمي55155.1ابوجحيشهيونسابراھيميونس27036946ذكور اذنا الثانويةجنوب الخليل



العلمي80280.2شرحةاحمدمحمداسامة27036947ذكور الشھيد ابو جھادجنوب الخليل
العلمي65265.2الشرحةسالمةمحمدأحمد27036948ذكور الشھيد ابو جھادجنوب الخليل
العلمي75175.1رجوباحمداكرمجھاد27036949ذكور الشھيد ابو جھادجنوب الخليل
العلمي78278.2رجوبعبدالمھديشريفجھاد27036950ذكور الشھيد ابو جھادجنوب الخليل
العلمي69669.6عواودةعيسىخليلرافت27036951ذكور الشھيد ابو جھادجنوب الخليل
العلمي76076شراونةعبدالحميدخليلرضا27036952ذكور الشھيد ابو جھادجنوب الخليل
العلمي68868.8العواودةخليلعيسىعمر27036953ذكور الشھيد ابو جھادجنوب الخليل
العلمي83583.5ارجوبمحمودمحمدعمر27036954ذكور الشھيد ابو جھادجنوب الخليل
العلمي77677.6الشرحةسالممشرفمحمد27036956ذكور الشھيد ابو جھادجنوب الخليل
العلمي64964.9رجوبمرشدبساممعاذ27036957ذكور الشھيد ابو جھادجنوب الخليل
العلمي72272.2العواودةسالمةعيسىمھند27036958ذكور الشھيد ابو جھادجنوب الخليل
العلمي97597.5حروباحمدعبدهللاسامه27036960ذكور دير سامت الثانويةجنوب الخليل
العلمي96896.8الحروباحمدمحفوظبھاء27036961ذكور دير سامت الثانويةجنوب الخليل
العلمي87387.3الحروبحسنفوزيجالل27036962ذكور دير سامت الثانويةجنوب الخليل
العلمي96296.2الحروباحمدموسىحمزه27036963ذكور دير سامت الثانويةجنوب الخليل
العلمي86386.3حروبمحمدمحمودعبدالحميد27036964ذكور دير سامت الثانويةجنوب الخليل
العلمي72872.8حروب سالمهمحمدعزالدين27036965ذكور دير سامت الثانويةجنوب الخليل
العلمي97697.6شراونهعبدالحميدمحمدعلي27036966ذكور دير سامت الثانويةجنوب الخليل
العلمي97397.3حروبعليمحمدعلي27036967ذكور دير سامت الثانويةجنوب الخليل
العلمي93393.3حروبمحمودرياضعمرو27036968ذكور دير سامت الثانويةجنوب الخليل
العلمي91591.5حروبمحمدعمرمحمد27036969ذكور دير سامت الثانويةجنوب الخليل
العلمي73873.8سويطياحمدمحمداحمد27036970ذكور بيت عوا الثانويةجنوب الخليل
العلمي81081المسالمةعبد الھاديمحمدعبد الرازق27036972ذكور بيت عوا الثانويةجنوب الخليل
العلمي84084السويطيمحمودمحمدعيسى27036974ذكور بيت عوا الثانويةجنوب الخليل
العلمي78978.9سويطيسالمراسمليث27036975ذكور بيت عوا الثانويةجنوب الخليل
العلمي76076مسالمةعبد هللافوزيمحمد27036976ذكور بيت عوا الثانويةجنوب الخليل
العلمي75775.7شلشعطيةجبرمنتصر27036977ذكور بيت عوا الثانويةجنوب الخليل
العلمي77177.1السويطيمحموديوسفمھند27036978ذكور بيت عوا الثانويةجنوب الخليل
العلمي79779.7سويطياحمدعبد الناصريسري27036979ذكور بيت عوا الثانويةجنوب الخليل
العلمي77677.6اوالدمحمدعبدربهخليلاحمد27036980ذكور المجد الثانويةجنوب الخليل
العلمي92992.9عمروعاطفصالحاحمد27036981ذكور المجد الثانويةجنوب الخليل



العلمي76276.2نصراحمداسماعيلاياد27036982ذكور المجد الثانويةجنوب الخليل
العلمي92492.4اوالدمحمدحسنعادلباسل27036983ذكور المجد الثانويةجنوب الخليل
العلمي78078عمروعليوليدجاسر27036984ذكور المجد الثانويةجنوب الخليل
العلمي77077فقياتاحمدرزقحازم27036985ذكور المجد الثانويةجنوب الخليل
العلمي83383.3شوامرهحسنياسررأفت27036986ذكور المجد الثانويةجنوب الخليل
العلمي75875.8جواعدهمحمودتيسيرمحمد27036989ذكور المجد الثانويةجنوب الخليل
العلمي97097شوامرهمحمدعارفمحمد27036990ذكور المجد الثانويةجنوب الخليل
العلمي84684.6ابوعرقوبعبدالرحمنعيسىمحمد27036991ذكور المجد الثانويةجنوب الخليل
العلمي90490.4التلبيشيعبدالرحمنمحمودمصعب27036994ذكور المجد الثانويةجنوب الخليل
العلمي87587.5الشحاتيتيوسفمحمدسھيل27036995ذكور البرج الثانويةجنوب الخليل
العلمي65365.3عواودهعيسىمحمدعيسى27036996ذكور البرج الثانويةجنوب الخليل
العلمي91591.5مشارقهبدويعزميمحمد27036997ذكور البرج الثانويةجنوب الخليل
العلمي92992.9تالحمهمحمودابراھيممصعب27036999ذكور البرج الثانويةجنوب الخليل
العلمي80180.1عمايرهمحمدعبدالرحيمابراھيم27037000ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلمي78678.6الصبارخليلتيسيرأحمد27037001ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلمي73773.7حجهمحمدعبدالحليمأحمد27037002ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلمي84984.9ابو عطوانحمادمحمداسالم27037003ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلمي88688.6ابوعرقوبعطامحمداسالم27037004ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلمي85085عواودةمحمدخالدالمعتزبا27037005ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلمي82582.5التالحمهعودهفايقالمعتزبا27037006ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلمي76276.2دعناجوھرھانيامجد27037007ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلمي77177.1عواودهطه محمدامير27037008ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلمي85585.5شريفعيسىاحمدانس27037009ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلمي68068الحروبعبدهللاسماعيلبھاءالدين27037011ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلمي90090النمورةعبدالكريممحمد فؤادبھاءالدين27037012ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلمي87787.7الرجوبجبرأحمدجبر27037013ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلمي96396.3ابوازنيدمحمدزيادجھاد27037014ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلمي77677.6 اخليلمحمودفوزيخليفه27037016ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلمي90390.3حجهرمضانحسينرائد27037017ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلمي96596.5عمروموسىخليلسامح27037019ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلمي79079عمرويوسفوليدسامر27037021ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل



العلمي79279.2صبارعبدالقادريوسفشداد27037023ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلمي79679.6دودينعبدالحميدخالدصالح الدين27037024ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلمي80180.1شحاتيتمحمدحسنصالح27037025ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلمي75175.1عوضاسماعيلانورضياء27037026ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلمي83183.1عمرويوسفمحمدعبدالرحمن27037029ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلمي88688.6عواودهحج محمدمجديعبدهللا27037030ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلمي76776.7رجوبمحمودجمالعبدالناصر27037032ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلمي93693.6الشرحهعبدالقادرموسىعيسى27037036ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلمي84784.7ابوعطوانحمادعبدالعزيزقيس27037039ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلمي86986.9ابو عطوانمحمدحمدلؤي27037040ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلمي73073قزازعبدالحميدمنجدلؤي27037041ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلمي85985.9الرجوبمحمديوسفلؤي27037042ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلمي79079ابوعرقوبمحمدابراھيممحمد27037044ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلمي88388.3عواودهمحمداحمدمحمد27037045ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلمي80780.7جادهللاعامرأحمدمحمد27037046ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلمي78278.2شرحهعبدالرحمنحسنمحمد27037047ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلمي82682.6النمورهحامدشاھرمحمد27037052ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلمي91691.6عبدالغنيمحمدعايدمحمد27037053ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلمي64564.5ربعيمحمودياسرمحمد27037055ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلمي86586.5عمرواحمديوسفمحمد27037056ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلمي74274.2صوصمحمودخليلمحمود27037059ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلمي78278.2زاملمحمدعليمحمود27037060ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلمي73073عمرويوسفراتبمصعب27037061ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلمي90590.5عليانبدويعبدالحليممصعب27037062ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلمي92992.9ابوسالمهابراھيماسماعيلمنتصر27037064ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلمي90190.1الدرابيعاحمدوليدمھند27037065ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلمي85585.5الربعيموسىصالحموسى27037066ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلمي72772.7قزازيوسفعاھدنائل27037067ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلمي60160.1ابوھاشممحاربداھودھمام27037068ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلمي95595.5دسهعايشعباسھمام27037069ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلمي79379.3عواودهخليلزيادورد27037071ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل



العلمي84984.9عمرويوسفجمالوسام27037072ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلمي65865.8عواودهخليلعبدالمجيدوليد27037073ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلمي83383.3ابوالسباعابراھيمياسينيزيد27037074ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
العلمي68268.2ابو ھاشممحمدمحمودحسام27037076ذكور الصرة الثانويةجنوب الخليل
العلمي78178.1مصريعليياسرصالح27037079ذكور الصرة الثانويةجنوب الخليل
العلمي75375.3ابوخرطبيلعليمحمدعبد هللا27037080ذكور الصرة الثانويةجنوب الخليل
العلمي84284.2عواودهعيسىمحمدعصام27037081ذكور الصرة الثانويةجنوب الخليل
العلمي75775.7عواودةعيسىمحمدعصمت27037082ذكور الصرة الثانويةجنوب الخليل
العلمي73873.8الشعراويكاملباسمعالء27037083ذكور الصرة الثانويةجنوب الخليل
العلمي83483.4شحاتيتعايدمحمدعنان27037084ذكور الصرة الثانويةجنوب الخليل
العلمي90190.1العمايرهموسىتيسيرمحمد27037085ذكور الصرة الثانويةجنوب الخليل
العلمي61661.6درابيعمحموديوسفمنذر27037088ذكور الصرة الثانويةجنوب الخليل
العلمي74574.5خالفأحمدتيسيرأحمد27037089ذكور كرزا الثانويةجنوب الخليل
العلمي80780.7نمورهنمورهزكيثائر27037090ذكور كرزا الثانويةجنوب الخليل
العلمي80480.4خالفمحمودخالدحازم27037091ذكور كرزا الثانويةجنوب الخليل
العلمي84684.6دودينحسينكايدضياء27037092ذكور كرزا الثانويةجنوب الخليل
العلمي78078شاھينعبدمحمودعبد27037093ذكور كرزا الثانويةجنوب الخليل
العلمي72272.2ابو سندسحربباجسمحمد27037094ذكور كرزا الثانويةجنوب الخليل
العلمي82682.6نمورهنمورهناصرمحمد27037095ذكور كرزا الثانويةجنوب الخليل
العلمي79179.1حريباتطالبمحمدنشأت27037096ذكور كرزا الثانويةجنوب الخليل
العلمي90590.5ھوارينعبيدجماليزيد27037097ذكور كرزا الثانويةجنوب الخليل
العلمي76876.8ابو عالنابراھيمسليمانابراھيم27037098ذكور الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلمي77877.8ابو شرخكاملعبد الرزاقابراھيم27037099ذكور الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلمي87787.7البطاطاحمدعطا هللاحمد27037101ذكور الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلمي82082مخارزةمحمودانوراسالم 27037102ذكور الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلمي82982.9الطلمحمدزياداسماعيل27037103ذكور الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلمي74874.8الطلبديعابراھيمالمعتز با27037104ذكور الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلمي75575.5ابو شرخاحمدنايفامير27037105ذكور الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلمي74774.7القيسيةحسنفايزانس27037107ذكور الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلمي82882.8السمامرهمحمدمحمودانس27037108ذكور الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلمي89089ديهعبد المجيدعبدهللانور27037109ذكور الظاھرية الثانويةجنوب الخليل



العلمي79479.4اجبيرينسالمراتبايھاب27037110ذكور الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلمي84384.3طلمصطفى صبحيتامر27037111ذكور الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلمي85385.3وريداتمحمودابراھيمتقي الدين27037112ذكور الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلمي79879.8ابو شرخخليلمحمدجالل27037113ذكور الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلمي76976.9الطلحسنزايدحازم27037114ذكور الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلمي75475.4دودينمحمدزيادحمزه 27037115ذكور الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلمي82282.2قيسيهمحمديوسفرامي27037117ذكور الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلمي81181.1الطلمسلماحمدركان27037118ذكور الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلمي96396.3ابو ديهمحمودمحمدزيد27037119ذكور الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلمي73273.2ھوارينمحمدجوادسيف27037120ذكور الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلمي76576.5طلولمحمدباسمصھيب27037121ذكور الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلمي65565.5سعيفانحماديوسفصھيب27037122ذكور الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلمي75275.2طلحسنرياضطارق27037123ذكور الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلمي81181.1الوريداتسلمانخليلعز الدين27037124ذكور الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلمي70470.4قيسيهأحمدمحمدعيسى27037127ذكور الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلمي95195.1ابو شرخمحمدحاتمفراس27037128ذكور الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلمي81381.3ابو جبينمحمدعطاقصي27037129ذكور الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلمي88688.6ابو عالننايفوجيهمحمد 27037130ذكور الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلمي79979.9سمامرهحسنباسممحمد27037131ذكور الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلمي76976.9ابو شرخ نائلعادلمحمد27037132ذكور الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلمي93293.2ابو عالنمحمدغازيمحمد27037134ذكور الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلمي75475.4مخارزهخليلنايفمحمد27037136ذكور الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلمي92792.7بطاطعليعيسىمحمود27037138ذكور الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلمي92292.2قيسيهمحمدربحيمعاذ27037140ذكور الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلمي91491.4سمامرهمحمدراجحمعتز27037141ذكور الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلمي72072رماضينموسىجمالمھند27037142ذكور الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلمي83683.6ديهعبد المھديعبد الناصرمھند27037143ذكور الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلمي63363.3الھوارينمحمدرائدنسيم27037145ذكور الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلمي67967.9معايطهجبرابراھيمھيثم27037146ذكور الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلمي77777.7عوايصهعطيهزيادوجدي27037147ذكور الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلمي66166.1الزغارنهمحمودمحمداشرف27037148الرماضين الثانوية المختلطةجنوب الخليل



العلمي82382.3الرغماتمحمدمحفوظبالل27037149الرماضين الثانوية المختلطةجنوب الخليل
العلمي78278.2زغارنهمحمدياسرتامر27037150الرماضين الثانوية المختلطةجنوب الخليل
العلمي85385.3المحذيسلمانمحاربشريف27037151الرماضين الثانوية المختلطةجنوب الخليل
العلمي88388.3سواعدهحسيناحمودعالء27037152الرماضين الثانوية المختلطةجنوب الخليل
العلمي79579.5الشعورسلمانشحدهمحمد27037153الرماضين الثانوية المختلطةجنوب الخليل
العلمي94294.2مليحاتعودةيوسفمراد27037154الرماضين الثانوية المختلطةجنوب الخليل
العلمي94694.6الزغارنهمحمدساميھشام27037155الرماضين الثانوية المختلطةجنوب الخليل
العلمي69069بدارينابراھيمبسامابراھيم27037156ذكور السموع الثانويةجنوب الخليل
العلمي96096ربعيمحمدسالمهابراھيم27037157ذكور السموع الثانويةجنوب الخليل
العلمي77677.6ابوسيفسالمسليماناحمد27037158ذكور السموع الثانويةجنوب الخليل
العلمي79779.7زعاريراحمدطالباحمد27037159ذكور السموع الثانويةجنوب الخليل
العلمي77277.2قرعانحسنيمحمداحمد27037160ذكور السموع الثانويةجنوب الخليل
العلمي82682.6السالميناحمدنعيماحمد27037161ذكور السموع الثانويةجنوب الخليل
العلمي73073رواشدهمحمدطهاسامه27037162ذكور السموع الثانويةجنوب الخليل
العلمي93193.1ابوعوادعبدالمھديشحادهاسعد27037163ذكور السموع الثانويةجنوب الخليل
العلمي89289.2ابوالجدايلموسىنضالاسالم27037164ذكور السموع الثانويةجنوب الخليل
العلمي87487.4ابوعوادعبدالمھدينعيماشرف27037165ذكور السموع الثانويةجنوب الخليل
العلمي88788.7ابوعوادعبدهللاحمدانس27037167ذكور السموع الثانويةجنوب الخليل
العلمي68468.4الحوامدةسالميوسفبالل27037169ذكور السموع الثانويةجنوب الخليل
العلمي75675.6السالمينحسنموسىتامر27037170ذكور السموع الثانويةجنوب الخليل
العلمي74174.1بدارينمحمدعبدالباريجمال27037171ذكور السموع الثانويةجنوب الخليل
العلمي69869.8ابوسيفسالمفاروقجودت27037172ذكور السموع الثانويةجنوب الخليل
العلمي88288.2محاريقمحمدحسنخضر27037174ذكور السموع الثانويةجنوب الخليل
العلمي90090حوامدهعيسىخليلسائد27037175ذكور السموع الثانويةجنوب الخليل
العلمي81181.1حوامدهاحمدبسامساجد27037176ذكور السموع الثانويةجنوب الخليل
العلمي89389.3الحوامدهحسينعبدالكريمسامر27037177ذكور السموع الثانويةجنوب الخليل
العلمي80680.6زعاريرمفلحمحمدسالم27037178ذكور السموع الثانويةجنوب الخليل
العلمي83283.2ابوكباشنظميماجدضياء27037179ذكور السموع الثانويةجنوب الخليل
العلمي84384.3خاليلهابراھيمنوافطارق27037180ذكور السموع الثانويةجنوب الخليل
العلمي87587.5المحاريقطلبفھدطلب27037182ذكور السموع الثانويةجنوب الخليل
العلمي70470.4دغامينابراھيمعيسىعزت27037184ذكور السموع الثانويةجنوب الخليل



العلمي83583.5عواودهعوادمحمدعالء27037186ذكور السموع الثانويةجنوب الخليل
العلمي86486.4دغامينمحمداسماعيلعمران27037188ذكور السموع الثانويةجنوب الخليل
العلمي84984.9الرواشدهعيسىحسينعيسى27037189ذكور السموع الثانويةجنوب الخليل
العلمي91791.7الجسراويسلمانحسنمحمد27037192ذكور السموع الثانويةجنوب الخليل
العلمي93993.9المحاريقعبدالقادرحسينمحمد27037193ذكور السموع الثانويةجنوب الخليل
العلمي71771.7حوامدهعيسىخليلمحمد27037195ذكور السموع الثانويةجنوب الخليل
العلمي86186.1بدارينحمدانعليمحمد27037196ذكور السموع الثانويةجنوب الخليل
العلمي74174.1محاريقمحمدكايدمحمد27037198ذكور السموع الثانويةجنوب الخليل
العلمي92692.6ابوالجدايلموسىجمالمحمدعزيز27037199ذكور السموع الثانويةجنوب الخليل
العلمي90690.6دغامينمحمودخالدمحمود27037200ذكور السموع الثانويةجنوب الخليل
العلمي83183.1حوامدهمحمودمحمدمحمود27037201ذكور السموع الثانويةجنوب الخليل
العلمي80280.2سالمينمحمداحمدمصعب27037202ذكور السموع الثانويةجنوب الخليل
العلمي65665.6المحاريقراضيعليمعتز27037204ذكور السموع الثانويةجنوب الخليل
العلمي95195.1ابوعوادجميلغازيمعتصم با27037205ذكور السموع الثانويةجنوب الخليل
العلمي70670.6سالمينعطااحمدمنير27037206ذكور السموع الثانويةجنوب الخليل
العلمي89689.6زعاريرسالمفھميمھند27037207ذكور السموع الثانويةجنوب الخليل
العلمي72272.2دغامينعبدالحليمفھيدنبيل27037209ذكور السموع الثانويةجنوب الخليل
العلمي63463.4ابوالكباشاسماعيلابراھيمنزار27037210ذكور السموع الثانويةجنوب الخليل
العلمي86386.3الرواشدهعبدالفتاحعبدهللانضال27037212ذكور السموع الثانويةجنوب الخليل
العلمي94694.6ابوعواداحمدجمالنھاد27037213ذكور السموع الثانويةجنوب الخليل
العلمي77077ابوالكباشعبدهللاخالدوليد27037214ذكور السموع الثانويةجنوب الخليل
العلمي71171.1حوشيهسليمسامياحمد27037217ذكور يطا الثانويةجنوب الخليل
العلمي97597.5مخامرةموسىمحمداحمد27037218ذكور يطا الثانويةجنوب الخليل
العلمي83383.3حريزاتمحمداسماعيلادھم27037219ذكور يطا الثانويةجنوب الخليل
العلمي76976.9حوشيةفايزطاللادھم27037220ذكور يطا الثانويةجنوب الخليل
العلمي75175.1ابو حميدمحمدعلياكرم27037221ذكور يطا الثانويةجنوب الخليل
العلمي74474.4الغفيانمحمدجميلحمزة27037225ذكور يطا الثانويةجنوب الخليل
العلمي92192.1حمامدهعيسىعزاتحمزة27037226ذكور يطا الثانويةجنوب الخليل
العلمي70870.8حميداتخليلكايدخليل27037229ذكور يطا الثانويةجنوب الخليل
العلمي74774.7حمامدهموسىتيسيرسامي27037230ذكور يطا الثانويةجنوب الخليل
العلمي69569.5العمورعبد الرحمنجبريلعبد الرحمن27037231ذكور يطا الثانويةجنوب الخليل



العلمي96296.2ابو صبحةعلييوسفعبد المنعم27037232ذكور يطا الثانويةجنوب الخليل
العلمي67367.3مھانيةخليلعيسىعدي27037233ذكور يطا الثانويةجنوب الخليل
العلمي65665.6ابو عراممحمدعليعروة27037235ذكور يطا الثانويةجنوب الخليل
العلمي94494.4ابو صبحةابراھيمخالدعلي27037237ذكور يطا الثانويةجنوب الخليل
العلمي74274.2ابو عراممحمدابراھيمعماد27037238ذكور يطا الثانويةجنوب الخليل
العلمي78978.9حمادمحمدجبريلعمر27037240ذكور يطا الثانويةجنوب الخليل
العلمي94094ابو زھرةمحمدمصطفىعمر27037241ذكور يطا الثانويةجنوب الخليل
العلمي66766.7ابو عراممحمدياسرعمر27037242ذكور يطا الثانويةجنوب الخليل
العلمي62662.6ابو فنارمحمدحاتمعودة27037243ذكور يطا الثانويةجنوب الخليل
العلمي87387.3حوشيةخليلمحمدفادي27037245ذكور يطا الثانويةجنوب الخليل
العلمي89189.1جبرينخليلجمالفضل27037246ذكور يطا الثانويةجنوب الخليل
العلمي68268.2ابو عراممحمودھانيقصي27037247ذكور يطا الثانويةجنوب الخليل
العلمي72472.4زينخليليونسقصي27037248ذكور يطا الثانويةجنوب الخليل
العلمي90790.7المخامرةعودةاحمدمحمد27037249ذكور يطا الثانويةجنوب الخليل
العلمي71171.1عدرةمحمدجھادمحمد27037251ذكور يطا الثانويةجنوب الخليل
العلمي80480.4مصريمحمدرياضمحمد27037252ذكور يطا الثانويةجنوب الخليل
العلمي80680.6حمدمحمدساميمحمد27037253ذكور يطا الثانويةجنوب الخليل
العلمي88888.8ابو عرامخليلكاملمحمد27037254ذكور يطا الثانويةجنوب الخليل
العلمي81781.7اعطيهشحادهمصطفىمحمد27037255ذكور يطا الثانويةجنوب الخليل
العلمي82882.8عبد ربهيوسفوليدمحمد27037256ذكور يطا الثانويةجنوب الخليل
العلمي83583.5المخامرةمحمودعثمانمحمود27037258ذكور يطا الثانويةجنوب الخليل
العلمي89389.3حوشيةخليلعمرمحمود27037259ذكور يطا الثانويةجنوب الخليل
العلمي91991.9الجبورمحمدعمرمحمود27037260ذكور يطا الثانويةجنوب الخليل
العلمي86986.9صريعمحمودمحمدمحمود27037261ذكور يطا الثانويةجنوب الخليل
العلمي83483.4عمورمحمدسعيدمعاذ27037263ذكور يطا الثانويةجنوب الخليل
العلمي95395.3ابو حميدجبرائيلمحمدمعاذ27037264ذكور يطا الثانويةجنوب الخليل
العلمي91391.3جبوردعيسمحمدمعاذ27037265ذكور يطا الثانويةجنوب الخليل
العلمي72972.9مخامرةشحادةمحمودمعاذ27037266ذكور يطا الثانويةجنوب الخليل
العلمي73573.5نواجعةموسىروحيموسى27037267ذكور يطا الثانويةجنوب الخليل
العلمي97197.1صالحيونسمنورميمون27037268ذكور يطا الثانويةجنوب الخليل
العلمي80980.9حوشيهمحمدعبد العزيزھاني27037269ذكور يطا الثانويةجنوب الخليل



العلمي81881.8حريزاتحسينجمالأحمد27037270ذكور المثنى الثانويةجنوب الخليل
العلمي85085ھريناتعليسميرأحمد27037271ذكور المثنى الثانويةجنوب الخليل
العلمي74974.9بطشعليأحمداسامة27037272ذكور المثنى الثانويةجنوب الخليل
العلمي84084ابو زھرهحسنساميأيمن27037273ذكور المثنى الثانويةجنوب الخليل
العلمي80180.1رشيدمحمودمحمدأيمن27037274ذكور المثنى الثانويةجنوب الخليل
العلمي80980.9الھريناتابراھيمسليمانجبريل27037275ذكور المثنى الثانويةجنوب الخليل
العلمي88388.3نواجعهجبرينعمرجبريل27037276ذكور المثنى الثانويةجنوب الخليل
العلمي92292.2نواجعهحسينرسميحسين27037277ذكور المثنى الثانويةجنوب الخليل
العلمي88788.7ابو زھرهحسنمحمدحسين27037278ذكور المثنى الثانويةجنوب الخليل
العلمي71271.2ابو حسانخليلمحمدخليل27037279ذكور المثنى الثانويةجنوب الخليل
العلمي81281.2ھروشجبريوسفسامر27037280ذكور المثنى الثانويةجنوب الخليل
العلمي71171.1رشيدحامدعبد الرحمنصابر27037281ذكور المثنى الثانويةجنوب الخليل
العلمي78078بطوشمحمودحسنطارق27037282ذكور المثنى الثانويةجنوب الخليل
العلمي83783.7ابو زھرهراشدرسميعبد العزيز27037283ذكور المثنى الثانويةجنوب الخليل
العلمي73773.7ابو زھرهأحمدمحمدلؤي27037286ذكور المثنى الثانويةجنوب الخليل
العلمي73173.1بللحمدانتيسرمحمد27037289ذكور المثنى الثانويةجنوب الخليل
العلمي91491.4ابو زھرهأحمدرياضمحمد27037290ذكور المثنى الثانويةجنوب الخليل
العلمي75775.7ربيعمحمدعادلمحمد27037291ذكور المثنى الثانويةجنوب الخليل
العلمي79779.7نواجعهمحمودعبد الرحيممحمد27037292ذكور المثنى الثانويةجنوب الخليل
العلمي92992.9الھرينييونسعزميمحمد27037293ذكور المثنى الثانويةجنوب الخليل
العلمي76276.2النواجعةيوسففوازمحمد27037294ذكور المثنى الثانويةجنوب الخليل
العلمي87287.2ابو حسانأحمدماجدمحمد27037295ذكور المثنى الثانويةجنوب الخليل
العلمي81781.7ابو سمرهمحمودأحمدمحمود27037296ذكور المثنى الثانويةجنوب الخليل
العلمي75175.1نواجعهمحمودمحمدمحمود27037297ذكور المثنى الثانويةجنوب الخليل
العلمي75975.9بشرمحمدموسىمصعب27037299ذكور المثنى الثانويةجنوب الخليل
العلمي80780.7شمصطيمحموداسماعيلموسى27037300ذكور المثنى الثانويةجنوب الخليل
العلمي83483.4روميموسىاسماعيلموسى27037301ذكور المثنى الثانويةجنوب الخليل
العلمي66166.1ابو زھرهخليلجبرموسى27037302ذكور المثنى الثانويةجنوب الخليل
العلمي79979.9ابو زھرهحسنجمالناصر27037303ذكور المثنى الثانويةجنوب الخليل
العلمي81981.9ھرينيربيعقدرنديم27037304ذكور المثنى الثانويةجنوب الخليل
العلمي89289.2نواجعهخليلعلينمر27037305ذكور المثنى الثانويةجنوب الخليل



العلمي78078شامسطيمحمودسليمانينال27037306ذكور المثنى الثانويةجنوب الخليل
العلمي72272.2جنديابراھيمخليلابراھيم27037307ذكور رقعة الثانويةجنوب الخليل
العلمي82482.4ربعيأحمدجمعةأحمد27037308ذكور رقعة الثانويةجنوب الخليل
العلمي86286.2نصارمحمد عليحسيناحمد27037309ذكور رقعة الثانويةجنوب الخليل
العلمي72072نجادهموسىخالدامين27037310ذكور رقعة الثانويةجنوب الخليل
العلمي65665.6ابو عرامسليمانياسراياد27037311ذكور رقعة الثانويةجنوب الخليل
العلمي95695.6بللحسينفوازحسين27037312ذكور رقعة الثانويةجنوب الخليل
العلمي78878.8عليأحمدمحمدحمزه27037313ذكور رقعة الثانويةجنوب الخليل
العلمي73173.1عوضعبيدعبد ربهعبيد27037314ذكور رقعة الثانويةجنوب الخليل
العلمي74274.2احمدعيسىمحمودعمر27037315ذكور رقعة الثانويةجنوب الخليل
العلمي67167.1الجبورمحمدتيسيرمحمد27037316ذكور رقعة الثانويةجنوب الخليل
العلمي97097اعمرمحمدجادهللامحمد27037317ذكور رقعة الثانويةجنوب الخليل
العلمي62862.8ربعيشحدهفضلمحمد27037318ذكور رقعة الثانويةجنوب الخليل
العلمي78978.9محمدمحمدناصرمحمد27037319ذكور رقعة الثانويةجنوب الخليل
العلمي82682.6مھانيهمحمودمحمدمحمود27037320ذكور رقعة الثانويةجنوب الخليل
العلمي72972.9جبورمحمدخليلمنذر27037321ذكور رقعة الثانويةجنوب الخليل
العلمي64064نجارعيسىأحمدموسى27037322ذكور رقعة الثانويةجنوب الخليل
العلمي88588.5مخامرةشحادةيوسفھيثم27037323ذكور رقعة الثانويةجنوب الخليل
العلمي93193.1حوشيهخليلعاطفيزن27037324ذكور رقعة الثانويةجنوب الخليل
العلمي76776.7حالقزكيعليايھاب27037328ذكور الريحية الثانويةجنوب الخليل
العلمي79979.9ھرشحمدعليسفيان27037329ذكور الريحية الثانويةجنوب الخليل
العلمي70570.5اسلوطيمحمدھانيعبد الكريم27037330ذكور الريحية الثانويةجنوب الخليل
العلمي64964.9حالقعلياحمدعالء27037331ذكور الريحية الثانويةجنوب الخليل
العلمي74174.1ابو الحالوهمحمدحسنمحمد27037333ذكور الريحية الثانويةجنوب الخليل
العلمي72872.8حالقمحمودجابرمحمود27037336ذكور الريحية الثانويةجنوب الخليل
العلمي97497.4طيطيمحمدجبرآدم27037339ذكور شھداء الفوار الثانويةجنوب الخليل
العلمي73473.4شوابكهعبدهللاعزامأحمد27037340ذكور شھداء الفوار الثانويةجنوب الخليل
العلمي65265.2السراحنهحسنخالدحسن27037341ذكور شھداء الفوار الثانويةجنوب الخليل
العلمي89889.8خشانمحمدعمرزيد27037343ذكور شھداء الفوار الثانويةجنوب الخليل
العلمي85885.8حسنينمحمدخالدسمير27037344ذكور شھداء الفوار الثانويةجنوب الخليل
العلمي71071عصفورمحمدعبدصالح27037345ذكور شھداء الفوار الثانويةجنوب الخليل



العلمي86686.6نجارمحمدبسامعبد الرحيم27037346ذكور شھداء الفوار الثانويةجنوب الخليل
العلمي73373.3شوابكهيوسفجمالمحمد27037349ذكور شھداء الفوار الثانويةجنوب الخليل
العلمي72072ابو عوادابراھيمنزارمحمد27037350ذكور شھداء الفوار الثانويةجنوب الخليل
العلمي91291.2صبايحهمحمدعبد الرحمنمعتصم27037352ذكور شھداء الفوار الثانويةجنوب الخليل
العلمي90290.2عواودهأحمدفيصلاسراء27037402بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلمي87487.4الدشتمحمدمحموداسراء27037403بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلمي83583.5طمايزهعبد المجيدديباسالم27037404بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلمي74574.5ابو زلطهاسماعيلمحموداشراف27037405بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلمي91191.1فرج هللاعطيهعبد الرحمنالزھراء27037406بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلمي88988.9عواودهعبد الفتاحدارمامل27037407بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلمي94294.2بشيرأحمدمحمدايمان27037408بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلمي84884.8بطرانعبد الفتاحعوضبشرى27037409بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلمي87487.4سلميهعيسىمحمدريم27037411بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلمي81681.6طميزهمسلمسعديسجا27037412بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلمي87387.3عسوديونسيوسفسالم27037413بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلمي62262.2مصريأحمدخالدشروق27037414بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلمي84484.4طميزهسالمهمحمدشروق27037415بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلمي82682.6سالمأحمدصالحضحى27037416بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلمي69369.3سالمعبد هللاأحمدمحاسن27037418بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلمي79079ابو زلطةمحمدرزقمالك27037419بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلمي73973.9اسليميهاحمدجابرمنار27037420بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلمي81681.6طميزهمحمدأكرممنتھى27037421بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلمي85785.7عسودبدرأحمدمھا27037422بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلمي69169.1طمايزهعبد المجيديوسفمھا27037423بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلمي71671.6البطرانعبد ربهيوسفميس27037425بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلمي93093حتاويمحمدخالدنداء27037426بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلمي92992.9الطميزيمحمودوليدندى27037427بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلمي79879.8عوضديابمحمدنسرين27037428بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلمي84584.5سليميهأحمدعبد الحافظنور27037429بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلمي82982.9طميزهأحمداسماعيلھاله27037430بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلمي84584.5عواداحمدمحمدھناء27037431بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل



العلمي89289.2ابو زلطهمحمدعبد المجيدوالء27037432بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلمي80680.6ديبعبد هللاياسرياسمين27037433بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
العلمي84884.8ابو زنيدعماركاملابتسام27037434بنات دير سامت الثانويةجنوب الخليل
العلمي83583.5رجوباحمدمحمدازھار27037436بنات دير سامت الثانويةجنوب الخليل
العلمي84684.6العواودهعبد الفتاححاتمالھام27037437بنات دير سامت الثانويةجنوب الخليل
العلمي94094مسالمهعيسىنبيلسجى27037439بنات دير سامت الثانويةجنوب الخليل
العلمي81381.3رجوباسماعيلشريفسحر27037440بنات دير سامت الثانويةجنوب الخليل
العلمي78278.2شراونهعبد الفتاحعبد الرحمنسوسن27037441بنات دير سامت الثانويةجنوب الخليل
العلمي89789.7رجوبعبد المھديأحمدشھد27037442بنات دير سامت الثانويةجنوب الخليل
العلمي78778.7شرحهسالمهابراھيممادلين27037444بنات دير سامت الثانويةجنوب الخليل
العلمي92792.7رجوبيونسعيسىمنال27037445بنات دير سامت الثانويةجنوب الخليل
العلمي87287.2رجوبعبد المھديمشرفمھا27037446بنات دير سامت الثانويةجنوب الخليل
العلمي80680.6شراونهمحمودياسرھديل27037447بنات دير سامت الثانويةجنوب الخليل
العلمي81681.6رجوباسماعيلابراھيمھنادي27037448بنات دير سامت الثانويةجنوب الخليل
العلمي92292.2العكيميأحمدمحمدابتھاج27037449بنات بيت عوا الثانويةجنوب الخليل
العلمي84284.2السويطييوسفمحموداسراء27037450بنات بيت عوا الثانويةجنوب الخليل
العلمي81081مسالمةحسنعبدالھادياية27037451بنات بيت عوا الثانويةجنوب الخليل
العلمي71571.5مسالمهتوفيقسفيانايلين27037452بنات بيت عوا الثانويةجنوب الخليل
العلمي83183.1السويطيأحمدنزارأزھار27037453بنات بيت عوا الثانويةجنوب الخليل
العلمي79779.7أبو غالسيعليفضلتسنيم27037454بنات بيت عوا الثانويةجنوب الخليل
العلمي73873.8مسالمهسالممحمددعاء27037455بنات بيت عوا الثانويةجنوب الخليل
العلمي71071ابوھليلسالموليدسماره27037457بنات بيت عوا الثانويةجنوب الخليل
العلمي88288.2سويطيعبدالھاديحيدرشروق27037458بنات بيت عوا الثانويةجنوب الخليل
العلمي86986.9سويطيمحمدعبدهللاصابرين27037459بنات بيت عوا الثانويةجنوب الخليل
العلمي79879.8الجعيويمحمدنبيلصفيه27037460بنات بيت عوا الثانويةجنوب الخليل
العلمي81681.6سويطيسليمانفريدمارلين27037462بنات بيت عوا الثانويةجنوب الخليل
العلمي78178.1شحاتيتخميسحربياثار27037465بنات المجد الثانويةجنوب الخليل
العلمي79779.7غناميوسفمحمداالء27037466بنات المجد الثانويةجنوب الخليل
العلمي82782.7نشويةمحموديوسفامنة27037467بنات المجد الثانويةجنوب الخليل
العلمي82382.3شحاتيتحسنأحمدبراءه27037468بنات المجد الثانويةجنوب الخليل
العلمي75075احشيشحسناكرمبيسان27037469بنات المجد الثانويةجنوب الخليل



العلمي69069اوالد محمدمحمودمجاھدروان27037470بنات المجد الثانويةجنوب الخليل
العلمي90490.4مشارقةسليمانمحمدسنابل27037472بنات المجد الثانويةجنوب الخليل
العلمي88588.5حريباتعبد القادرعايدشروق27037473بنات المجد الثانويةجنوب الخليل
العلمي91491.4عمروعبد الفتاححسنفداء27037474بنات المجد الثانويةجنوب الخليل
العلمي93693.6جواعدةمحمدابراھيممروى27037477بنات المجد الثانويةجنوب الخليل
العلمي94194.1الشوامرةحسينماجد(نورالھدى)27037478بنات المجد الثانويةجنوب الخليل
العلمي90890.8تلبيشيمحمداسماعيلورود27037479بنات المجد الثانويةجنوب الخليل
العلمي91591.5شحاتيتمحمدجمالوفاء27037480بنات المجد الثانويةجنوب الخليل
العلمي77177.1فقيهسليمانعطيهاسماء27037481ذكور البرج الثانويةجنوب الخليل
العلمي95795.7مشارقهمحمدعليسنابل27037482ذكور البرج الثانويةجنوب الخليل
العلمي93193.1فقياتابراھيمعونيسھاد27037483ذكور البرج الثانويةجنوب الخليل
العلمي99399.3تالحمهمحمودصالحكتائب27037484ذكور البرج الثانويةجنوب الخليل
العلمي90090الفقياتحسينناصفنسيم27037485ذكور البرج الثانويةجنوب الخليل
العلمي75675.6نشويةمحمودمحمدابتھال27037486بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلمي73873.8ابوعرقوبيونسنورالديناثار27037487بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلمي90590.5حابسنمرمحمودأحالم27037488بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلمي84084ابوزنيدحسينفضلارلت27037489بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلمي62862.8رجوبجبرانعبدالحكيمازھار27037490بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلمي63863.8طبيشهعليجھاداسراء27037492بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلمي91691.6عواودةمحمدخالداسراء27037493بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلمي77877.8عمايرهاحمدزياداسراء27037494بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلمي83683.6ابوعرقوبطهعزمياسماء27037497بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلمي91691.6حريباتمحمودمحمداسماء27037498بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلمي80480.4ابوراسمحمداسماعيلاسيل27037499بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلمي85285.2عمرواسماعيلانوراسيل27037500بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلمي65065ريانابراھيمعطيهاسيل27037501بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلمي95595.5حجهحسنماجداسيل27037502بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلمي79179.1عمرومحمدرائفاسيه27037503بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلمي70970.9حمدانخليلمحمداكرام27037504بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلمي89389.3عرجانحمادعبدالرحيماالء27037505بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلمي75175.1شرحهعبدالرحمنحسيناليان27037506بنات دورا الثانويةجنوب الخليل



العلمي87287.2العواودهمحمدمحمد عزالدينانسام27037508بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلمي78678.6الرجوبمحمدتيسيرانوار27037509بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلمي80780.7عمروحسنيوسفايمان27037511بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلمي83383.3شريفعمرعامرايماندا27037512بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلمي66166.1اعقيالنعامرياسرايناس27037513بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلمي73673.6نصارعليمحمدبتول27037514بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلمي77377.3خليلمحمودزيادبراءه27037515بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلمي75375.3ابوشراراسماعيلمحمدبراءه27037516بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلمي87087ابوشيخهأحمدمحمدبيان27037517بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلمي74274.2سيد احمدمحمودمحمدبيداء27037518بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلمي83883.8عثامنهحسنساميبيسان27037519بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلمي71771.7عواودهسعدمحمدبيھزاد27037521بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلمي89989.9السيد أحمدمحمدعبدالجليلتسنيم27037522بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلمي66766.7عواودهعبدالفتاحعبدالرحمنتسنيم27037523بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلمي80780.7عواودهخليليوسفجنين27037525بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلمي76976.9نشويةمحمودمحمدحنين27037527بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلمي69669.6دراويشحسينمحمدخلود27037528بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلمي68668.6دراويشحسينموسىداليا27037529بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلمي84384.3رجوبجبرأحمددانيه27037530بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلمي71271.2قزاعر رضوانصالحمرواندينا27037531بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلمي87587.5سيد احمدخليلحسينرزان27037533بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلمي89189.1دراويشاحمدمحمودساجده27037536بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلمي97397.3ابو ھاشماحمدعيسىسالي27037537بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلمي92092مسالمهحمدسعيدسماح27037539بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلمي95895.8عواودهعيسىخليلسميه27037540بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلمي87187.1ابورحمهعباسامينسناء27037541بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلمي95595.5صوصمحموداحمدسيرين27037542بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلمي83783.7اوالد محمدمحمدعزاتسيرين27037543بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلمي87387.3عمايرهمحمدخالدشذا27037544بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلمي72472.4شحاتيتخليلفايزشروق27037545بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلمي73873.8دراويشيوسفعليصابرين27037547بنات دورا الثانويةجنوب الخليل



العلمي70170.1حجهمحمدعبدالعالصفاء27037548بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلمي81781.7سيد احمدمحمدعقابصفاء27037549بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلمي96196.1شرحهابراھيمخليلضحى27037550بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلمي91891.8اغبشأحمدسميرضحى27037551بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلمي82282.2الشعراويفضلعبدهللاعبير27037553بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلمي86886.8زبديعبدالمجيدماجدعال27037555بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلمي66666.6سويطيمحمدنھادغيداء27037557بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلمي89889.8ربعيمحمدمحمدفداء27037558بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلمي96696.6اقطيطعبدالعزيزجاسمفرح27037559بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلمي83283.2عواودهطالبجمالقمر27037560بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلمي96196.1عناتيعبدهللابراھيمليلى27037562بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلمي72072المصريمحمدأحمدمجدولين27037563بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلمي87187.1المصريمحمداحمدمدلين27037564بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلمي96996.9عوضاسماعيلمنيرمدلين27037565بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلمي95195.1ابوعرقوبعطاتيسيرمرام27037566بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلمي97497.4عمروعثمانحاتممرام27037567بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلمي87687.6ابوھاشمحامداكرممريم27037568بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلمي93393.3عمرويوسفمثقالمريم27037569بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلمي76076قدرهبدويخالدملك27037570بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلمي91091اعقيفانحسينعايدناديه27037572بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلمي84084عمرومحمديوسفنسيم27037574بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلمي89389.3رجوبجبريوسفنور27037575بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلمي78078السيخيوسفالحجاجنورا27037576بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلمي85885.8ابوعطوانعبدالرحمنخليلنوره27037577بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلمي92592.5عمروأحمدمنيرنوره27037578بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلمي85385.3شنديمحمدعيسىھاله27037579بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلمي86086حروبمحمدفيصلھبه27037580بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلمي83783.7الوحواحأحمدزيادياسمين27037582بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
العلمي82982.9شديدعبد المجيدموسىاباء27037583بنات خرسا الثانويةجنوب الخليل
العلمي76276.2الزبديعبد المجيد يونسباسله27037584بنات خرسا الثانويةجنوب الخليل
العلمي79279.2ابوھواشحسنجھادبيسان27037585بنات خرسا الثانويةجنوب الخليل



العلمي96396.3فقياتسليمانعبد الجليلرانيه27037586بنات خرسا الثانويةجنوب الخليل
العلمي89589.5تالحمهابراھيممحمدسجا27037587بنات خرسا الثانويةجنوب الخليل
العلمي80880.8جاد هللابدويمحمدسمر27037588بنات خرسا الثانويةجنوب الخليل
العلمي62562.5سليمانشحده   وليدسو نا27037589بنات خرسا الثانويةجنوب الخليل
العلمي89389.3تالحمهمحمودامينشفاء27037590بنات خرسا الثانويةجنوب الخليل
العلمي91191.1التالحمةمحمودعبد الحليممروة27037591بنات خرسا الثانويةجنوب الخليل
العلمي61161.1قطيطمسلمسميراسالم27037593بنات كرزا الثانويةجنوب الخليل
العلمي74574.5دودينعليجواداسماء27037594بنات كرزا الثانويةجنوب الخليل
العلمي67867.8حريباتيونسمحمدتسنيم27037597بنات كرزا الثانويةجنوب الخليل
العلمي69069دودينحسينكاملشروق27037598بنات كرزا الثانويةجنوب الخليل
العلمي71471.4خالفاسماعيلياسرشفاء27037599بنات كرزا الثانويةجنوب الخليل
العلمي79079عرجانمحمودفيصلھديل27037602بنات كرزا الثانويةجنوب الخليل
العلمي76176.1ابو شرخحسنمحمداثار27037604بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلمي91091ابو شرخجبرابراھيماسراء27037605بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلمي78078جبرينابراھيمغازياسراء27037606بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلمي83683.6ابو عالنعيسىركاداسماء27037607بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلمي77977.9خضيراتمحمودحاتماشراق27037608بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلمي77377.3ابو عالنمحمودفريداكرام27037609بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلمي72372.3خضيراتحسينجميلاالء27037610بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلمي82582.5وريداتعليمحموداالء27037611بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلمي92192.1طلسليمانمحمداميره27037612بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلمي87287.2ابو جبيناحمدماجداميمه27037613بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلمي77077ابو شرخاحمدمحمودانوار27037614بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلمي87887.8بطاطاسماعيلمحمدايناس27037615بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلمي91391.3بطاطصبريھانيايه27037616بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلمي79279.2ابو عالنابراھيمفارسبيان27037617بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلمي93893.8ابو عالنموسىطاللبيسان27037618بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلمي78478.4السمامرهمحمدمحمودخضره27037619بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلمي86186.1جبارينفضلاحمددانيه27037620بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلمي73373.3ابو عالننايفوجيهدعاء27037621بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلمي77677.6ابو شرخاحمدناجحدالل27037622بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل



العلمي90090رباعخليلفايزرؤى27037623بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلمي86386.3المخارزهمحمودنايفرانيا27037624بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلمي89389.3السمامرهاحمدعليرھام27037625بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلمي73173.1طلمحمداكرمسھى27037626بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلمي81681.6طلكاملجھادشروق27037627بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلمي78378.3ابو عالنعطاعادلشروق27037628بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلمي76576.5الطلعبد الحليمناصرشروق27037629بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلمي87587.5قيسيهملحميوسفشيرين27037630بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلمي80280.2عوايصهرسميعادلصابرين27037631بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلمي96096الطلاحمدماھرعبله27037633بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلمي80380.3عوايصهمحمدعيسىعبير27037634بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلمي83883.8قيسيهموسىيوسفغاده27037635بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلمي85685.6الطلولمضحيرسميغدير27037636بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلمي76576.5ربابعهعليموسىفاطمه27037637بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلمي68968.9ابوريدهعليطالبكرامه27037638بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلمي83383.3ابو عالنعطامحمدلمى27037639بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلمي85185.1ابو عالنابراھيمباسمليالي27037640بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلمي78978.9الھوارينجفالمحمودليديا27037641بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلمي80280.2رباعخليلعبد الحليملينا27037642بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلمي90690.6طلعيسىابراھيممرام27037643بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلمي89389.3ابو عالنكاملنايفملك27037644بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلمي85585.5شروخسليمانراجحمنال27037645بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلمي73573.5نجاجرهحربمحمدمنال27037646بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلمي66366.3الطلخليلعقلمنى27037647بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلمي76776.7سمامرهمحمدزيادنرمين27037648بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلمي96296.2سمامرهمحمدخليلنوار27037649بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلمي59659.6مخارزهمحمودعادلنور27037650بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلمي96796.7العيسهعطاغالبنور27037651بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلمي69369.3ابو شرخمحمدفايزنور27037652بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلمي90890.8وريداتاسكندربسامھبه27037653بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلمي85585.5المخارزهاسماعيلخالدھدى27037654بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل



العلمي96096حربمحمداحمدھيا27037655بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلمي91791.7ابو شرخمحمدراتبھيام27037656بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلمي81881.8ابو شرخعبد اللطيفجبرورود27037657بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلمي96596.5طلطلبمحمدوالء27037658بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلمي66466.4بطاطمحمدجمالياسمين27037659بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
العلمي79179.1زغارنهافھيدغياضافنان27037660الرماضين الثانوية المختلطةجنوب الخليل
العلمي86586.5العجارمهسالمهأحمدختام27037661الرماضين الثانوية المختلطةجنوب الخليل
العلمي90590.5قيسيهملحمناصررھام27037662الرماضين الثانوية المختلطةجنوب الخليل
العلمي94594.5فريجاتمحمدخليلروان27037663الرماضين الثانوية المختلطةجنوب الخليل
العلمي73773.7الرماضينمحمدحاتمنھيل27037664الرماضين الثانوية المختلطةجنوب الخليل
العلمي88488.4فرجاتحربحمودياسمين27037665الرماضين الثانوية المختلطةجنوب الخليل
العلمي78078المحاريقمحمدساريابتسام27037666بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلمي93693.6المحاريقشحيبراسماعيلاثير27037667بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلمي96296.2موازنهأحمدمازناثير27037668بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلمي75875.8ابو كرشمحمدطارقاروى27037669بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلمي74074الدغامينسلمانابراھيماريج27037670بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلمي94594.5الخاليلةمسلمخليلاسيل27037671بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلمي83983.9زعاريراحمدباسمافنان27037672بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلمي67767.7خاليلهعوادعمراالء27037673بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلمي83183.1دغمينعطاموسىالھام27037674بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلمي86386.3العواودهمحمداسماعيلامل27037676بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلمي83983.9ابو ربيعهمحمدجمالامل27037677بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلمي89889.8عواودهصالحفوزيانعام27037679بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلمي67867.8حوامدهابراھيمخالدايثار27037680بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلمي80480.4رواشدهمحمدمحمودايمان27037682بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلمي72072ابو الجدايلموسىمحمدايه27037683بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلمي76176.1الزعاريرسليمانمحمدبراءه27037684بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلمي81281.2بدارينعيسىھانيتھاني27037685بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلمي82682.6الدغامينمحمدفضلحنان27037686بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلمي92292.2البدارينعلينعيمحنين27037687بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلمي83983.9ابو طبيخاحمدضيف هللادعاء27037688بنات السموع الثانويةجنوب الخليل



العلمي92392.3ابوسيفحسينعبد هللادعاء27037689بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلمي87687.6البدارينمحمديحيىربا27037690بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلمي88788.7بدارينعبد الرحمنعبد القادررزان27037691بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلمي93393.3زعاريرمحمدنوافرمال27037692بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلمي68368.3رواشدهمحمدطارقرناد27037693بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلمي76776.7ابو ربيعهمحمدجمالريم27037695بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلمي86986.9ابو عقيلموسىابراھيمزھره27037696بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلمي88088دغامينعبد هللاعمروزينب27037697بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلمي91891.8ربعيمحموديحيىسجود27037698بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلمي74974.9الرواشدهحسننايفسجى27037699بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلمي96996.9حوامدهمحمدحامدشفاء27037700بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلمي75975.9محاريقجوديابراھيمشيرين27037701بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلمي83583.5ابو عوادسليمخليلصابرين27037702بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلمي83083دغامينعليعيسىضحى27037703بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلمي76676.6الدغامينمحمدراضيغدير27037704بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلمي79779.7حوامدهاحمدعيسىفاطمة27037705بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلمي77577.5الزعاريرابراھيممحمدمنى27037707بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلمي89589.5ابو عوادعيسىموسىنجاح27037708بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلمي73373.3حوامدهمحمدموسىنعمه27037709بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلمي96196.1ابو الكباشمحمدمحمودنورھان27037710بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلمي87787.7بدارينحسنفضلھبه27037712بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلمي90190.1ابو طبيخأحمدمحمدھديل27037713بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلمي78778.7زعاريراحمدھشامھيام27037714بنات السموع الثانويةجنوب الخليل
العلمي81381.3نجارعيسىمحمداحالم27037717بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلمي94994.9شامسطيمحموداحمداريج27037718بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلمي79879.8الجبورمحمداحمداسراء27037719بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلمي75275.2جندياسماعيلخالداسراء27037720بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلمي89989.9النجارمحمودطالباسراء27037721بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلمي79479.4نجارمحمدعلياسراء27037722بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلمي83783.7نجارمحمودمحمداسالم27037723بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلمي66266.2ابو قبيطهمحمداحمداسماء27037724بنات يطا الثانويةجنوب الخليل



العلمي93793.7ابو زھرهعليسميراسماء27037725بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلمي64664.6ابو سمرهمحمودحسيناالء27037726بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلمي81981.9شواھينعيسىربحيانتصار27037727بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلمي82382.3ابو ملشعيسىأحمدانوار27037728بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلمي81281.2ابو زھرهأحمدرائدجنات27037729بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلمي96596.5ابوصبحهمحمداسحقحنين27037730بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلمي83783.7ابو صبحهخليلمحمدخلود27037732بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلمي97497.4حريزاتسالمسليماندنيا27037734بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلمي92992.9حوشيهمحمداحمدرجاء27037736بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلمي66266.2ابو عرامابراھيمسليمانزينب27037737بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلمي67267.2ھروشجبرمحمودساميه27037738بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلمي86486.4ابو زھرهموسىطالبسجا27037739بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلمي93493.4سميراتموسىفارسسوسن27037742بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلمي73873.8نواجعهأحمدشوكتشھناز27037743بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلمي80780.7ابو عليحامدعزيزشيرين27037744بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلمي83683.6ھروشموسىمحمدصابرين27037745بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلمي78678.6راشدمحمدخليلصفاء27037746بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلمي69469.4نواجعهمحمد خليلعايشه27037747بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلمي82082 اشريتحشحدهمحمدغاده27037748بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلمي89489.4عوضمحمدعيسىغدير27037749بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلمي80680.6عوضابراھيمھانيغدير27037750بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلمي84584.5حوشيهفايزساميفاتن27037751بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلمي91791.7ھريناتحسنمحمدلبابه27037753بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلمي65165.1ابو زھرهأحمدديابلما27037754بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلمي76376.3مغنمحربشحدهمجدلين27037755بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلمي85285.2عوادعبد هللانايفمريم27037756بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلمي71071ابوعراممحمودمحمدمنار27037757بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلمي80680.6ھرينيمحمديوسفمنار27037758بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلمي73373.3حوشيهخليلاحمدمنال27037759بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلمي65765.7ابو عليمحموداكرممھى27037760بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلمي75875.8جبرينمحمداحمدميرفت27037761بنات يطا الثانويةجنوب الخليل



العلمي66166.1مسلمعودهعصامنزھه27037762بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلمي83883.8شنارانخليلعمرنھاد27037763بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلمي75375.3مھانيهموسىيوسفنور27037764بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلمي82382.3ابو عرامجبرينصابرھبه27037766بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلمي87987.9الجبورمحمدمحمودھبه27037767بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلمي76676.6جبرينابراھيمجابرورود27037768بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلمي94494.4ابو عليمحمدسميروضحه27037769بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلمي87587.5رشايدهأحمدحسنوفاء27037770بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلمي85785.7قطوفجبرينخليلوفاء27037771بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلمي86986.9ابو صبحهياسينعبد الرحمنوفاء27037772بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلمي73873.8سميراتمحمدعزاموفاء27037773بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلمي85485.4ابو سمرهأحمدعليوفاء27037774بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلمي97297.2مخامرهموسى عيدمحمدوفاء27037775بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلمي90990.9جبورمحمدعيسىوالء27037776بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
العلمي88588.5ابو عراممحمدفضلاسراء27037778بنات رقعة الثانويةجنوب الخليل
العلمي78778.7ابو ملشأحمدمحمدحليمه27037780بنات رقعة الثانويةجنوب الخليل
العلمي76676.6الجبورمحمدجميلدينا27037781بنات رقعة الثانويةجنوب الخليل
العلمي83883.8صريعمحمودعليرنده27037782بنات رقعة الثانويةجنوب الخليل
العلمي83783.7مخامرةعودهرسميروان27037783بنات رقعة الثانويةجنوب الخليل
العلمي95695.6مخامرهحسنعيسىروال27037784بنات رقعة الثانويةجنوب الخليل
العلمي73973.9حمدحمدكاملسوار27037785بنات رقعة الثانويةجنوب الخليل
العلمي93393.3مخامرهخليلجميلفاطمه27037788بنات رقعة الثانويةجنوب الخليل
العلمي94494.4محمدخالدعليفداء27037789بنات رقعة الثانويةجنوب الخليل
العلمي79779.7مخامرهحسنابراھيممجدولين27037790بنات رقعة الثانويةجنوب الخليل
العلمي74674.6دعاجنهمحمدعزاتميرفت27037791بنات رقعة الثانويةجنوب الخليل
العلمي87087عطياتحسينمحمدنور27037792بنات رقعة الثانويةجنوب الخليل
العلمي85285.2نجاجرهراشدمحمدوعد27037793بنات رقعة الثانويةجنوب الخليل
العلمي82082خورهعبدالوھابمحمداريج27037794بنات الفوار الثانويةجنوب الخليل
العلمي73773.7المصرياحمداسماعيلاسراء27037795بنات الفوار الثانويةجنوب الخليل
العلمي97697.6العامريمحمدابراھيماالء27037796بنات الفوار الثانويةجنوب الخليل
العلمي91691.6نجارعطيهسعدياماني27037797بنات الفوار الثانويةجنوب الخليل



العلمي66966.9الدرابيععثمانعبدالناصراماني27037798بنات الفوار الثانويةجنوب الخليل
العلمي95795.7ابووردهمحمودخالدانفال27037799بنات الفوار الثانويةجنوب الخليل
العلمي87987.9أبوسلابراھيمشوقيايات27037800بنات الفوار الثانويةجنوب الخليل
العلمي96696.6اذيابيحسنايادبيان27037801بنات الفوار الثانويةجنوب الخليل
العلمي76376.3المھديسليماناحمدتسنيم27037802بنات الفوار الثانويةجنوب الخليل
العلمي86086حليقاويمحمدنمرجنان27037804بنات الفوار الثانويةجنوب الخليل
العلمي84284.2ابوطعيمهعبدالمجيدعبدهللاربا27037805بنات الفوار الثانويةجنوب الخليل
العلمي76676.6ابوتركيرضوانبسامروال27037806بنات الفوار الثانويةجنوب الخليل
العلمي80680.6 نجارحسناسماعيلسحر27037807بنات الفوار الثانويةجنوب الخليل
العلمي59359.3طيطيفارسعادلشروق27037808بنات الفوار الثانويةجنوب الخليل
العلمي74674.6دعدرةمحمدابراھيمضحى27037809بنات الفوار الثانويةجنوب الخليل
العلمي71371.3الشدفانجابرخليللينا27037810بنات الفوار الثانويةجنوب الخليل
العلمي77777.7عصفورحسينفايزمجدل27037811بنات الفوار الثانويةجنوب الخليل
العلمي93693.6الحليقاويمحمدابراھيمنمير27037812بنات الفوار الثانويةجنوب الخليل
العلمي75475.4نصارجميلربحيياسمين27037813بنات الفوار الثانويةجنوب الخليل
العلمي83983.9الوحوشمحمديونسابراھيم25037902حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي79679.6مضيهعليباللاحمد25037903حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي90290.2شاھينعبدالمحسنعادلاحمد25037906حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي66366.3زماعرةابراھيميوسفاحمد25037907حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي59959.9حنيحنمحمودمحمداسماعيل25037908حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي90890.8الدودهيونسانوراشرف25037909حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي76976.9التوايھهمحمدسعديامير25037910حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي70770.7سبيتانيونسمصباحاھاب25037913حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي78478.4البابايوسفحمزةبشار25037914حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي60260.2ابوعصبهعبدالحميدمحمودبشير25037915حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي86786.7دودهبدرناصرثائر25037917حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي97097ابوعطاهللاحسنمحمدحسن25037918حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي83983.9قرجاتحمدانمحمدحمدان25037919حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي92292.2سالمهزكيجمالخالد25037920حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي89189.1ابويوسفبدررائدرامي25037921حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي88088السعدةاسماعيلشفيقساري25037922حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل



العلمي97197.1عبدهللاحمدايمنسامر25037923حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي78878.8عقلحسنغالبسامر25037924حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي94494.4شاھينعبدالمحسنخالدسامي25037925حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي88988.9السراحنهمحمودفائقسامي25037926حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي78278.2ابوريانعبدالرزاقاحمدصالح25037927حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي87887.8ابويوسفرجبمحمودطارق25037928حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي89589.5سدرناجيمحمدنجيبعاصم25037929حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي73873.8دودهعبدالقادرجھادعبدالقادر25037930حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي69369.3بربراويحسناحمدعبدهللا25037931حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي89789.7شاھينمحمدعصامعدي25037932حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي71471.4قشقيشمحمدخالدعصام25037933حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي79779.7عقلخليلشاكرعالء25037934حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي80980.9الشباكمحمدمحمودعالء25037935حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي70370.3مضيهعلياسعدعلي25037936حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي87387.3السعدةمحمدعادلعماد25037937حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي73273.2ابوريانمحمدعادلعمر25037938حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي70170.1سعدهرفاعيزيادفاروق25037940حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي92292.2الجنازرهمصطفىحسنفراس25037941حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي89189.1عبدالقادركمالمحمدقصي25037942حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي83383.3الوحوشمحمد ديبابراھيممحمد25037943حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي85085عرمانمحمدابراھيممحمد25037944حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي93693.6ابوديهمحمداحمدمحمد25037945حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي68568.5عقلمحمدحسنمحمد25037946حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي93893.8زماعرةرجبزيادمحمد25037947حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي77677.6حجازيمحمدعبدهللامحمد25037948حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي80780.7سعدهاحمدعليمحمد25037949حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي92992.9سعدهعبدالكريمعمرمحمد25037950حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي80480.4حنيحنعبدالرحيمماھرمحمد25037951حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي77777.7ابوريانمحمدمصباحمحمد25037952حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي79179.1عجارمهمحمدموسىمحمد25037953حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي64964.9قرجهمحمودنايفمحمود25037954حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل



العلمي95995.9الدودهرشيدعادلمعتز25037955حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي87287.2البومحمداسماعيلمنجد25037957حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي83183.1شاھينعبدالمجيداحمدنبيل25037959حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي71171.1ابوريانمحمدجمالنبيل25037960حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي88088ابوريانيوسفعادليوسف25037967حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي79879.8دعيسحسينربحيابراھيم25037968بني نعيم الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي94194.1الصوالحةعامرموسىابراھيم25037969بني نعيم الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي81481.4زيداتاحمدصالحاحمد25037970بني نعيم الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي81681.6زيداتاحمدمحمداحمد25037971بني نعيم الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي67967.9مناصرةعبدهللاحسيناسامة25037973بني نعيم الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي67367.3مناصرةمحمدعدناناسيد25037974بني نعيم الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي76476.4مناصرةمحمودداودامير25037975بني نعيم الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي67167.1صوالحةعامرعليانس25037976بني نعيم الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي76576.5زيداتحسينعايشثابت25037977بني نعيم الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي81181.1موسىحامدمحمودحامد25037979بني نعيم الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي80480.4عبدهللاحسينمحمدحسين25037980بني نعيم الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي80880.8زيداتحسينموسىحسين25037981بني نعيم الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي72872.8طرايرةموسىعيسىحمزة25037983بني نعيم الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي68068مطيريمحمودمحمدحمزة25037984بني نعيم الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي95095الخضورخليلسليمانخليل25037986بني نعيم الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي62962.9مناصرهخليلمحمدخليل25037987بني نعيم الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي67567.5مناصرةداودسليمانداود25037988بني نعيم الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي68468.4مناصرةمحمدحسنزيد25037989بني نعيم الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي65765.7المناصرةشحدةمحمدسائد25037990بني نعيم الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي88088مناصرةسالميونسطه25037991بني نعيم الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي74174.1حراحشهسعيدھشامعبدالحميد25037992بني نعيم الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي95295.2زيداتعزاتھاشمعزات25037993بني نعيم الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي79179.1عمرومحمدكايدعلي25037994بني نعيم الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي62162.1مناصرةعيسىابراھيمعمر25037995بني نعيم الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي65365.3الحميداتعطاعليعمر25037996بني نعيم الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي71171.1طرايرةعيسىخالدعيسى25037997بني نعيم الثانوية للبنينشمال الخليل



العلمي87787.7خضورحسنمحمدقسام25037998بني نعيم الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي80580.5مناصرهخليلخالدمحمد ضياء الدين25038001بني نعيم الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي91691.6عيسىحسنعاطفمحمد25038002بني نعيم الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي64264.2حراحشةسعيدفوزيمحمد25038003بني نعيم الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي65265.2الحراحشهابراھيمماھرمحمد25038004بني نعيم الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي71871.8حميداتشحادهموسىمحمد25038005بني نعيم الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي94294.2زيداتابراھيمنبيلمحمد25038006بني نعيم الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي74774.7رجبيعبدهللامحمد سعيدمحمد وليد25038007بني نعيم الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي93393.3سراحنةمحموداحمدمحمود25038008بني نعيم الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي97197.1مناصرةعيسىخليلمحمود25038009بني نعيم الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي82082مناصرةحسنطاللمحمود25038010بني نعيم الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي73473.4حميداتبدويمحمدمنذر25038011بني نعيم الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي78378.3ابو شخيدمعيدسليمانمنير25038012بني نعيم الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي73973.9مناصرةمحمودعيسىموسى25038015بني نعيم الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي70170.1بلوطسالممازننضال25038016بني نعيم الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي74874.8مناصرهحسنصبرييزن25038017بني نعيم الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي68968.9رجبيعبدالجوادزھيريسري25038018بني نعيم الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي77777.7حاليقهرمضانعيسىادھم25038019الشيوخ الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي69969.9الحاليقهرمضانمازنايمن25038020الشيوخ الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي91391.3حاليقةعليجھادحازم25038021الشيوخ الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي96096سليمربيعرائدحمزه25038022الشيوخ الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي83883.8وراسنهمصطفىمحمدرعد25038023الشيوخ الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي83683.6حساسنهمحمدرائدسامر25038025الشيوخ الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي95995.9الوراسنهابراھيممحمودسمير25038026الشيوخ الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي91991.9الحاليقهمحمدحسنعلي25038027الشيوخ الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي79479.4جرداتشحدهعبد الفتاحفادي25038028الشيوخ الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي96196.1حاليقهعبد ربهمحمدقسام25038029الشيوخ الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي71671.6مشنيعبد الرحيممحمودمؤيد25038030الشيوخ الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي95695.6عيايدهمحمدعارفمحمد25038032الشيوخ الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي75675.6حاليقهسليمانموسىمحمد25038033الشيوخ الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي82482.4الحاليقةحسنحامدمحمود25038034الشيوخ الثانوية للبنينشمال الخليل



العلمي82782.7عويضاتمحمودعدنانمحمود25038035الشيوخ الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي83383.3عيايدهمحمودمحمدمحمود25038036الشيوخ الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي83383.3مشنيخليلايوبمعتصم25038037الشيوخ الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي92092فروخيوسفعايديوسف25038039الشيوخ الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي68168.1الشاللدهبدرانبديراحمد25038041سعير الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي74474.4شاللدهاحمدمحمداحمد25038042سعير الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي81481.4مطورحسينامينانس25038043سعير الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي75275.2العرامينموسىعادلانيس25038044سعير الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي83483.4جرداتخليلموسىاياد25038045سعير الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي70070الفروخعبدرائدايھم25038047سعير الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي72772.7شاللدهاحمدعريفباسم25038048سعير الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي85085الطروهمحمدنضالبھاء25038049سعير الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي82082شاللدهمحمدعياشزيد25038053سعير الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي66566.5شاللدهعابدفخريشادي25038055سعير الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي78078الشاللدهجمالجوادضياء25038057سعير الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي88988.9ثلجيمحمدجمالطارق25038058سعير الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي77077العرامينعبدالھاديداودطارق25038059سعير الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي70770.7شاللدهمحمودفھيمطه25038060سعير الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي73573.5شاللدهعابدنور الدينعابد25038062سعير الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي57157.1الفروخجمعهمحمدعاصم25038063سعير الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي81481.4الشاللدهعودةعزامعاھد25038064سعير الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي72572.5كوازبهعايشمصطفىعدي25038065سعير الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي82282.2الفروخحمادحسينعالء25038067سعير الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي78278.2الطروهحسينكاملعيسى25038068سعير الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي88788.7شاللدهاحمدراضيمحمد25038070سعير الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي89789.7شاللدهاحمدسعديمحمد25038071سعير الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي83083الشاللدهمحمدموسىمحمد25038072سعير الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي88788.7كوازبهعلينعيممحمد25038073سعير الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي85685.6كوازبهعلينعيممحمود25038074سعير الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي69869.8فروخعيسىموسىمصطفى25038075سعير الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي72872.8مطورحجازيھشامنضال25038079سعير الثانوية للبنينشمال الخليل



العلمي72172.1شاللدهاحمدعيسىنور الدين25038080سعير الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي69169.1سماحينمحمداكرماحمد25038081العروب الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي74274.2سباتينعبد الرحمنفايزاياد25038083العروب الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي73173.1بناتمحمودكارماياد25038084العروب الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي79879.8عويضاتعيسىاحمدجھاد25038085العروب الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي70370.3غوانمةجمعةعبد الحليمخالد25038087العروب الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي91991.9حربيةكمالمصطفىسيف الدين25038088العروب الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي74474.4عدويحسنمحمودعبادة25038089العروب الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي79779.7جوابرةعبد الرحمنامجدعبد الرحمن25038090العروب الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي89089جوابرةعبد الرحمنماجدعبد الرحمن25038091العروب الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي81081ريانعبد الفتاحغازيعبد الفتاح25038092العروب الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي76576.5العرايفيصالحخالدعمرو25038094العروب الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي87287.2ابو شمعهعبد الحافظخالدعمرو25038095العروب الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي84384.3ايوبعودةمدحتفارس25038096العروب الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي95095راعيقاسمعارفقسام25038097العروب الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي85685.6ابو داودشعباناحمدقصي25038098العروب الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي65665.6جوابرةمحمدفضلكمال25038099العروب الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي85885.8شريفعوضمحمدمالك25038100العروب الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي80480.4طيطيمحمدايادمجد25038102العروب الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي86886.8جوابرهعبد الفتاحابراھيممحمد25038103العروب الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي74074راعيعطا هللاسماعيلمحمد25038104العروب الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي87087البدوينمرجابرمحمد25038105العروب الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي81281.2طيطيابراھيمصالحمحمد25038106العروب الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي86886.8جوابرةراغبماھرمحمد25038107العروب الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي71971.9حمادعبد الھادياسماعيلمحمود25038109العروب الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي72072ابو لطيفةاحمدمصطفىھاني25038111العروب الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي94994.9عالميحسنتوفيقحسن25038112بيت امر الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي95095بحراحمدسميرحمزه25038113بيت امر الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي95295.2بحرعبدالحميدساميرافد25038114بيت امر الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي91191.1عمرينمحمدخالدرامي25038115بيت امر الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي94594.5صبارنهسالممحمدرمزي25038116بيت امر الثانوية للبنينشمال الخليل



العلمي74174.1عرارعيسىجميلرياض25038117بيت امر الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي85085اخليلاسماعيلراتبصدام25038118بيت امر الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي79979.9عاديمحمدابراھيمعبدهللا25038119بيت امر الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي85685.6الصليبىراتبوجيهعمار25038120بيت امر الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي84984.9السبعمحمودمرادعماره25038121بيت امر الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي95895.8علقمديابحازمفادي25038122بيت امر الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي94494.4بريغيثعيسىسمرليث25038123بيت امر الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي86786.7الحوسانيمحمداحمدمحمد25038124بيت امر الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي91591.5ابوعياشمحمدفتحيمحمد25038125بيت امر الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي92192.1عاديعيسىمحمودمحمد25038126بيت امر الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي87587.5عالميمحمودزھيرمحمود25038127بيت امر الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي67667.6وھدينحمادسمرمحمود25038128بيت امر الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي84384.3بريغيثاحمدمنذرمعاذ25038129بيت امر الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي81981.9اخليلنايفخالدنايف25038130بيت امر الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي74974.9الھرشرضوانربحيوسيم25038131بيت امر الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي82682.6التعامرهمحموديوسفوليد25038132بيت امر الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي98898.8بريغيثمحمدجماليوسف25038133بيت امر الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي94194.1بريغيثيوسفعماديوسف25038134بيت امر الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي98298.2عوضيوسفمحمديوسف25038135بيت امر الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي81481.4عابدعليسعديانس25038136صوريف الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي83483.4البرادعيهاحمدغالببشير25038137صوريف الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي83883.8برادعيهعيسىحمادجھاد25038138صوريف الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي86386.3ابوصالححسنمحمدجواد25038139صوريف الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي70270.2ابوفارهحمزهمحمدحمزه25038140صوريف الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي77177.1غنايمرشيداحمدرشيد25038141صوريف الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي80880.8حدوشعليحسنسفيان25038143صوريف الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي74274.2برادعيهسليمانموسىسليمان25038144صوريف الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي81881.8ابوريشاحمدمحمدعدي25038146صوريف الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي84284.2حميداتحسنابراھيمفاروق25038148صوريف الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي89189.1الطوسابراھيممحمدقاسم25038149صوريف الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي94894.8غنيماتعبد القادرغازيقسام25038150صوريف الثانوية للبنينشمال الخليل



العلمي79979.9طوسعطيهعبدالحميدقصي25038151صوريف الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي72672.6عدوانمحمدزھديمحمد25038153صوريف الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي81281.2عرعرعبدالغنيساميمحمد25038154صوريف الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي87787.7غنايماحمدعليمحمد25038155صوريف الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي78178.1برادعيهمحموداحمدمحمود25038157صوريف الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي87987.9عابداحمدبساممحمود25038158صوريف الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي91291.2القاضيمحمودمحمدمصعب25038159صوريف الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي77977.9حسانمحمدشريفمعاويه25038160صوريف الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي78578.5ابوفارهابراھيمصالحمعتز25038161صوريف الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي71171.1طوسعلياحمدمعتصم25038162صوريف الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي79579.5عطاونهمحمدسعيدابراھيم25038163خاراس الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي92992.9عطواناحمدمحمودابراھيم25038164خاراس الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي70070العطاونهمحمداسماعيلاحمد25038165خاراس الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي76576.5الحروبمحمدحسناحمد25038166خاراس الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي78878.8ابوالجرايشمرشدمحموداحمد25038167خاراس الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي97697.6شنكاحمدموسىاحمد25038168خاراس الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي68168.1الحالحلهحسينمحمدإيھاب25038169خاراس الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي96096حالحلهعبدالمجيدمحمدخالد25038170خاراس الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي81281.2سياعرهاحمدمحمدراني25038171خاراس الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي91191.1الشربييوسفنبيلعبدالحكيم25038172خاراس الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي89389.3حالحلهعبدالمغنيھيثمعبدالغني25038173خاراس الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي87987.9رضوانمحمدمحمودعبدهللا25038174خاراس الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي76476.4قديماتجمعهاسماعيلعلي25038175خاراس الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي89489.4سياعرهعبدهللاعبدالھاديعمرو25038176خاراس الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي66566.5العقابنهعبدهللامؤيدفايز25038177خاراس الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي94394.3حالحلهمحمداسماعيلمحمد25038178خاراس الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي77377.3سياعرهمحمدسعديمحمد25038179خاراس الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي86986.9سياعرهمحمدبركاتمراد25038181خاراس الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي78578.5حمدانشعباناكرممعتز25038183خاراس الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي60260.2حالحلهابراھيمرأفتنادي25038186خاراس الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي86686.6حروباحمدفيصليوسف25038187خاراس الثانوية للبنينشمال الخليل



العلمي77977.9الشروفشاكرنعمانابراھيم25038188نوبا الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي77577.5طرمانمحمدسامياسعد25038189نوبا الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي97797.7دبابسهعبدهللاسعديايھاب25038190نوبا الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي74174.1ابوعامودمحمداحمدسليمان25038191نوبا الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي80580.5جزارشاكرفالحعبدالحكيم25038192نوبا الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي81181.1الشروفعيسىغسانعالء25038194نوبا الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي83583.5دبابسهمحمدمحمودعيسى25038195نوبا الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي91291.2دبابسهمحمودمحمدقيس25038196نوبا الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي81481.4شروفحسنيمحمدمصعب25038197نوبا الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي82082دبابسهاحمداسماعيلمقداد25038198نوبا الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي70170.1عدمحسناحمدابراھيم25038199بيت اوال الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي96496.4العملةرشيدمحمداحمد25038200بيت اوال الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي79479.4العملهمحمدحازمانس25038201بيت اوال الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي92492.4ابو عريشعبد هللامحمودانس25038202بيت اوال الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي81281.2سراحينحسنساميحسن25038203بيت اوال الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي93293.2العملهمحمدياسرضياء25038205بيت اوال الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي85685.6العملهمحمداحمدمحمد25038206بيت اوال الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي95395.3العملهعبد الحافظسعديمحمد25038207بيت اوال الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي65365.3عدمعبد العزيزعزاتمحمد25038209بيت اوال الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي71071سراحينعبد الفتاحمحمدنادي25038210بيت اوال الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي71971.9نشاشمنصورمحمدناصر25038211بيت اوال الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي94994.9عدممحمدبشيروسام25038212بيت اوال الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي80180.1العدمصالحجميلوسيم25038213بيت اوال الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي79679.6ابو صافييحيىجميليحيى25038214بيت اوال الثانوية للبنينشمال الخليل
العلمي68568.5ابوريانيوسفكاملاسراء25038301حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي80480.4الحطبهمحمدوليداسراء25038302حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي69169.1شطريطداودمحمداسيل25038303حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي92792.7مريزيقعطاهللامحمداسيل25038304حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي88788.7ملحممحمدابراھيماالء25038306حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي94194.1التوايھهمحمدسعدياميره25038307حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي90090صالحعبدالھاديمحمداناس25038308حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل



العلمي88288.2قشقيشمحمديوسفانال25038309حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي83183.1رباحيوسفخالدانوار25038310حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي86886.8عداربهمحمدعيسىانوار25038311حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي83283.2ابوخيرانابراھيمخالدايمان25038312حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي78178.1سرحانرضوانعفيفايمان25038313حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي74974.9عناتيمحمدمحمدكاملبراء25038314حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي93393.3ملحممحمدايادبيان25038315حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي70270.2جحشنحجازيعبدهللابيان25038316حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي96796.7نوفلعبدالرحمنفيصلبيان25038317حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي73773.7سعدهحمدانتوفيقتاال25038318حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي87087القشقيشسعيدوليدتقوى25038319حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي89489.4ملحمبدرھشامثقات25038320حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي76476.4الحسوناتسالمةمحمدجوليانه25038321حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي86686.6السعدهمحمدعبدالمحسنحال25038322حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي84184.1دودهعبدالرحمنتوفيقحنين25038323حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي89689.6عناتيمحمدمحمدكمالحنين25038324حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي82582.5ابوريانمحمديوسفحنين25038325حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي76976.9العرجهعبدالرحيممحمودخديجة25038326حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي69969.9ابويوسفمحمدناصردارين25038328حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي84184.1ابوريانمحمدجميلدعاء25038329حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي95295.2ابويوسفمحمدرمزيديانا25038330حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي71971.9البابايوسفاسعدرزان25038331حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي81581.5دودهعليمحمدرزان25038332حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي93193.1سعدهمحمدابراھيمروان25038333حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي94894.8كرجهعلياحمدروان25038334حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي96496.4قرجهمحمداحمدروان25038335حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي79779.7الصغيرحسينزيادروان25038336حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي87287.2مضيهحجازيعدنانسالم25038337حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي75275.2حموريمحمدسفيانسماح25038340حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي74174.1دحيدلعبدالمھديابراھيمسوزان25038341حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي94194.1السعدهمحمدحسنشذى25038342حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل



العلمي79379.3الحاجعبدربهحمزهشذى25038343حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي70570.5ابوريانمحمداحمدشفاء25038344حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي76176.1البوسعيداحمدصفاء25038345حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي87687.6عنانيخليلياسرصفاء25038346حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي92192.1زماعرةعطافتحيعايشه25038347حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي82882.8سعدهسعيدجھادعبير25038348حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي83083الحاجعبدربهخالدغدير25038349حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي81681.6قرجهمحمدحمديمدلين25038351حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي95195.1دودهرشيدخالدمالك25038352حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي93493.4ابوريانمحمدخليلمنار25038353حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي92492.4عناتيمحمدمحمد كمالمي25038354حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي77177.1دودهعبدهللاعدنانميره25038355حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي74174.1ابومنيفيحسينموسىميساء25038356حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي91891.8حمادمحمد صغيرياسرميسون25038357حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي97097عرمانمحمدخالدنانسي25038358حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي79379.3سعدهعبدالجبارجميلنداء25038359حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي70370.3ابويوسفمحمدمحمدنھى25038360حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي84184.1سبيتانعبدالھاديعبدالناصرنوف25038361حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي86986.9دودهعبدالجبارخالدھالة25038362حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي93593.5البربراويمحمديوسفھدى25038363حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي80280.2حنيحنزينخالدھال25038365حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي81981.9واويمحمودعصامھند25038366حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي77877.8حمودهمحمدمحمودوصال25038367حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي86786.7مناصرةشحدةحسيناسراء25038368بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي81881.8الخضورمحمودحمزهافنان25038369بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي70070طرايرهسليمانھيثمافنان25038370بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي77177.1أبوجارورسليمانعبد المجيداالء25038371بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي78578.5المناصرةموسىفيصلاالء25038372بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي91491.4خضورابراھيمفايزالزھور25038373بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي85985.9عمروسليماناسماعيلامل25038374بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي78878.8عمرومحمدجھاداميره25038375بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل



العلمي90890.8زيداتمحمدجميلايات25038376بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي94194.1خضورخليلزيدانايات25038377بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي88888.8صوالحهمحمدسليمانايات25038378بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي87487.4زيداتأحمدعيسىايات25038379بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي90090عبيدسليمانعيسىايمان25038380بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي73373.3خضوراسماعيلمحمودايمان25038381بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي89189.1جنديابراھيممحمدبثينه25038382بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي74174.1حميداتعبدهللاعبدالقادربھية25038383بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي86986.9الخضورمحمدسليمانبيان25038384بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي81881.8خضورموسىيحيىحمده25038385بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي86386.3امطيرهعيسىفرححمديه25038386بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي79079زيداتعبدالرزاقزھرانحنان25038387بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي87087حميداتموسىيوسفحنين25038388بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي93093عدرهمحمدعبدهللاختام25038389بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي67167.1حراحشهمحمدحسنخلود25038390بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي67767.7مناصرهخليلمحموددعاء25038391بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي90990.9طرايرهداودجھادروزان25038392بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي78378.3زيداتعثمانعبدهللازينب25038393بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي88588.5مناصرةمحموديونسسجا25038394بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي81281.2زيداتابراھيمبسامصابرين25038396بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي80880.8بلوطعودهمحمدصابرين25038397بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي66066مناصرةاسماعيلعدنانعيشة25038398بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي78678.6مناصرةأحمدخالدفاطمة25038399بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي84884.8مناصرةحسينعبدهللافاطمة25038400بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي75575.5حراحشةمحمدوليدفاطمة25038401بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي93593.5مناصرهاحمدصالح الدينلمى25038403بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي67067امواسمحمدربحيمنى25038405بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي83183.1مناصرهيوسفخليلميسم25038406بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي73573.5عايشمحمودخضرندى25038407بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي75075عمرومحمدمحمودنھايه25038408بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي94194.1مناصرةزكرياماجدھبة25038409بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل



العلمي92392.3زيداتأحمدحربيھديل25038410بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي84384.3زيداتسالمخالدھديل25038411بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي78478.4عدرهيوسفخضرھال25038412بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي82982.9مناصرهمحمدجميلھيفاء25038413بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي94994.9وراسنهاحمدموسىاحالم25038415دالل المغربي الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي80880.8حاليقهيوسفابراھيماسراء25038416دالل المغربي الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي89889.8الحاليقهرمضانمازناشراق25038417دالل المغربي الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي93993.9مشنيمحمودعيسىايناس25038418دالل المغربي الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي89889.8ابو عيدخليلمحمودبيسان25038419دالل المغربي الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي95995.9عيايدهعبد الفتاحعارفسناء25038420دالل المغربي الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي84984.9الشيوخيمحمدحسينشروق25038421دالل المغربي الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي92892.8العيايدهاحمدموسىشفاء25038422دالل المغربي الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي93293.2حاليقهشحدهعادلشھرزاد25038423دالل المغربي الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي90890.8حاليقهيونسعيسىعبير25038424دالل المغربي الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي84184.1عيايدهموسىفتحيعطر25038425دالل المغربي الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي85885.8حاليقهحسنفضللينا25038426دالل المغربي الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي92092عويضاتثلجياحمدمجد25038427دالل المغربي الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي96196.1وراسنهعيسىمحمدمروه25038428دالل المغربي الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي79579.5جراداتعليربحيميس25038429دالل المغربي الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي93393.3عيايدهشحدهعليميساء25038430دالل المغربي الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي84684.6حاليقهيوسفمحمدناريمان25038431دالل المغربي الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي85285.2عويضاتحمدانعليھبه25038433دالل المغربي الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي92392.3فروخعبدالقادرعبدالعالاخالص25038436سعير الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي81581.5الشاللدهحمدانعايشاسراء25038437سعير الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي87487.4جراداتنمرجمالالھام25038438سعير الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي82882.8شاللدهياسينخالدامجاد25038439سعير الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي84284.2اللھاليهاحمدبسامانغام25038440سعير الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي75475.4اللھاليهمحمودخالدايه25038443سعير الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي85985.9العرامينحسنمازنجمانه25038444سعير الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي61161.1مطورعبدالھاديزايدرشا25038446سعير الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي82382.3الفروخظاھرحسينروند25038448سعير الثانوية للبناتشمال الخليل



العلمي76976.9عرامينكاملروحيريما25038449سعير الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي88088طروهجمعهمنيرسماح25038450سعير الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي84384.3بشرمحمدجميلشروق25038451سعير الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي73773.7ثلجيعليخليلعال25038452سعير الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي67867.8جراداتمحمدموسىغيداء25038453سعير الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي83583.5العرامينحسننايففلسطين25038454سعير الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي92792.7العرامينشحدهمحمدمھا25038455سعير الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي79579.5جراداتصقرعبدالجوادميرفت25038456سعير الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي87087الجبارينحسينصالحميساء25038457سعير الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي86486.4مطورعبدالھاديادريسھديل25038458سعير الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي84184.1الطروهخليلمروانوالء25038459سعير الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي94294.2جوابرةعبدالكريمخالداريج25038460العروب الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي82782.7الھورحسينجميلاسيل25038461العروب الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي82282.2بدويعليجمالالھام25038462العروب الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي92492.4صبحعبداللطيفخالدايات25038463العروب الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي91091حاليقةموسىرجبايناس25038464العروب الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي93893.8الحاليقةعبدالفتاحجمالجنان25038465العروب الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي82382.3جنازرةعليعبدالفتاححنين25038466العروب الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي87687.6عجارمةخميسابراھيمدعاء25038467العروب الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي78178.1غروزاحمدعبدالحميددعاء25038468العروب الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي99199.1لحسةعيسىابراھيمرواء25038469العروب الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي88288.2جوابرةعليمحمدسالم25038470العروب الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي92692.6بالصيعبدالقادرجمالسماح25038471العروب الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي82082أبوشراراحمدعمادشادية25038472العروب الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي93993.9بناتابراھيمباسلشذى25038473العروب الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي80180.1عبدالعزيزعبدالرحمنيوسفشروق25038474العروب الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي81681.6جوابرةمصطفىعبدالحيعھد25038475العروب الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي88088الحاليقةعبدالفتاحعبدالحكيمفداء25038476العروب الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي81581.5ابوخيرانعبدالرزاقشاكرمروة25038477العروب الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي97897.8ابوخيرانعبدالرزاقمحمدوالء25038478العروب الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي74074ابوعياشحسنموسىازھار25038479بيت امر الثانوية للبناتشمال الخليل



العلمي87787.7ابوعياشعيسىابراھيماسراء25038480بيت امر الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي89889.8ابوديهاحمدحسناسراء25038481بيت امر الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي77477.4ابوعياشعبدالرحمنسميراشجان25038482بيت امر الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي71371.3بريغيثعبدالعزيزعلياالء25038483بيت امر الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي83183.1صليبيحمادعيسىامال25038484بيت امر الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي82482.4ابوعياشمحمدعمادانوار25038485بيت امر الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي84084ابوماريهنمرعليدالل25038486بيت امر الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي81281.2ابوعياشعبدالرحمننبيلرايه25038487بيت امر الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي73573.5ابريغيثمحمدسھيلرزان25038488بيت امر الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي75075الصليبيحسنساميروان25038489بيت امر الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي75475.4الصليبيحسنساميروزان25038490بيت امر الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي84884.8عبياتمحمدعوضزينب25038491بيت امر الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي94894.8زعاقيقحسنيوسفساجدة25038492بيت امر الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي80680.6ابوصارهجميلمحمدسماح25038494بيت امر الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي89789.7ابوعياشعيسىموسىكرمل25038495بيت امر الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي81281.2علقمموسىفرحانلنده25038496بيت امر الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي95195.1وھدينحسنسميرمنار25038497بيت امر الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي94594.5عاديمصطفىصالحمھا25038498بيت امر الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي78378.3عاديمحمدمحمودمي25038499بيت امر الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي80080ابوعياشعبدالحليموجدينجالء25038500بيت امر الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي79579.5عاديخليلاسماعيلنور25038501بيت امر الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي86786.7بحرخالدنايفھالة25038502بيت امر الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي82582.5ابوعياشطلباسامةھبة25038503بيت امر الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي94094ريانعبدالفتاحموسىھبه25038504بيت امر الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي84484.4عوضمصلحعليھنادي25038505بيت امر الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي93593.5زعاقيقبدرمحمدھنادي25038506بيت امر الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي94294.2بريغيثعبدالمطلبمحمودھيا25038507بيت امر الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي81281.2اخليلعيسىمحمدھيجر25038508بيت امر الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي81881.8بحرمحمدحسينھيه25038509بيت امر الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي79979.9عالمهابراھيممحمدوداع25038510بيت امر الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي82282.2برادعيهمحمدشريفازھار25038511صوريف الثانوية للبناتشمال الخليل



العلمي86786.7ابوفارهابراھيمساكتاسراء25038512صوريف الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي86386.3مشاعلهاحمدموسىاسراء25038513صوريف الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي94994.9ابوفارهاحمديوسفاسماء25038514صوريف الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي80380.3ابوفارهمحمدعليافنان25038515صوريف الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي97097حيحابراھيمعبدهللامنه25038516صوريف الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي72972.9برادعيهمصطفىاحمدامينه25038517صوريف الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي69069الھورمحمدسميرحياة25038518صوريف الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي87287.2مشاعلهمصطفىاحمدسحر25038519صوريف الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي89589.5ابوفارهحسنخليلسالم25038520صوريف الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي82482.4برادعيهسلماناسماعيلسميره25038521صوريف الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي95795.7ابوالريشاحمدھاشمسندس25038522صوريف الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي95395.3برادعيهابراھيمشھيرصابرين25038523صوريف الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي95295.2ابوصالحعليسميحعزه25038524صوريف الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي78178.1احدوشحسنرياضغدير25038525صوريف الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي87287.2ابوفارهاحميدصالحغدير25038526صوريف الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي95195.1ابوريشمحمدحسينلينا25038527صوريف الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي63963.9القاضيمحمدعادلمنى25038528صوريف الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي89589.5عدوانمحمدابراھيمميساء25038529صوريف الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي86086برادعيهشريفعادلناردين25038530صوريف الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي90590.5ابولطيفهحسيناحمدنسرين25038531صوريف الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي84384.3مشاعلهمحمدھاللنسرين25038532صوريف الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي88188.1عابدمحموداحمدھبه25038533صوريف الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي95295.2حميداتمحمودوليدھديل25038535صوريف الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي74074عابدمحمودابراھيمھيلين25038536صوريف الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي89689.6عدواناحمدعيسىوعد25038537صوريف الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي81881.8برادعيهعبدالقادرمحمدوالء25038538صوريف الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي78378.3ابوصالحسعودسميحابتسال25038539الفاروق الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي92392.3ابوريشعليموسىابرار25038540الفاروق الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي74174.1حيحمحمودحسيناسراء25038541الفاروق الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي80680.6الحميداتحسنجمالاالء25038543الفاروق الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي90490.4الحميداتعبدالعزيزعبدالمھدياالء25038544الفاروق الثانوية للبناتشمال الخليل



العلمي68168.1ھنينيمحمديوسفاالء25038545الفاروق الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي75775.7القاضيمحمدابراھيمالھام25038546الفاروق الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي93693.6حميداتمحمدنعيمايمان25038547الفاروق الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي83183.1ابوصالحداودخالدبشرى25038548الفاروق الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي71871.8عرعرمحموداحمدبيان25038549الفاروق الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي93093ابوفارهاسماعيلعيسىتقى25038550الفاروق الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي91691.6قاضياحمديوسفتقى25038551الفاروق الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي91891.8احميداتعبدهللامحمودحكم25038552الفاروق الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي74974.9خميسابراھيمحسنحياة25038553الفاروق الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي91891.8عرعرعايشاسحقدعاء25038554الفاروق الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي91691.6القاضيعباسعبدهللارفيده25038555الفاروق الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي69169.1العرعرعبدالحافظاحمدروان25038556الفاروق الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي86386.3برادعيهناجيساميريم25038557الفاروق الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي84584.5احدوشعامرحازمسجود25038559الفاروق الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي77377.3توايھهمصطفىعيدسجود25038560الفاروق الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي84284.2برادعيهموسىمحمدسلسبيل25038562الفاروق الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي86286.2حميداتاحمدعيسىسوزان25038563الفاروق الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي68268.2حميداتمصطفىاحمدمرام25038564الفاروق الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي89489.4القاضيمحمدمحمودمنى25038565الفاروق الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي88188.1الغنيماتعيسىمحمدوصال25038566الفاروق الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي66866.8الھورمحموداسماعيلياسمين25038567الفاروق الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي99299.2الحروبسعيدعبدالفتاحاسراء25038568خاراس الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي82182.1حالحلهعبدالرحمنجمالسھير25038569خاراس الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي97197.1سياعرهمحمدعبدالكريمسوسن25038570خاراس الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي78578.5حالحلهحمزهعبدالناصرشروق25038571خاراس الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي85285.2عطاونهصالحمحمدضحى25038572خاراس الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي96696.6عطواناحمدعمرفداء25038573خاراس الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي96296.2قديماتعليفايزمريم25038574خاراس الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي92292.2ابوالجرايشمحمودنوحھبه25038575خاراس الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي97297.2قديماتأحمداسماعيلوفاء25038576خاراس الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي88288.2حروبعبدهللامينوالء25038577خاراس الثانوية للبناتشمال الخليل



العلمي84584.5دبابسهمحمدابراھيماسراء25038578نوبا الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي78178.1ابوالعرايسسالمأحمداسراء25038579نوبا الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي88288.2سماحينحسنمحمداشواق25038580نوبا الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي89589.5طرمانابراھيمخالدايمان25038581نوبا الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي82782.7طرمانمحمودحلميباسمه25038582نوبا الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي86486.4الحافظعبدهللامحمدبراءه25038583نوبا الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي88388.3قديماتمحمدمحمودبشائر25038584نوبا الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي90490.4شروفحسنيمحمدتسنيم25038585نوبا الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي84984.9عوضأحمدمحمدرانيه25038586نوبا الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي82682.6دبابسهعبدهللاعمرسماح25038587نوبا الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي82882.8طرمانمحمودأحمدسوسن25038588نوبا الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي77177.1حروبمحمـداسماعيلشروق25038589نوبا الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي80580.5دبابسهاسماعيلمحمدصفاء25038590نوبا الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي86986.9سياعرهخليلاسماعيلعرين25038591نوبا الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي94294.2شروفسليمكمالالرا25038592نوبا الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي83883.8دبابسهسليممحمودمرام25038593نوبا الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي86486.4الحافظعبدالقادرعدنانمسار25038594نوبا الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي82682.6الشروفعبدالعزيزأحمدمنار25038595نوبا الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي88988.9كفافيحامدعطانور25038596نوبا الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي83083العدمعبدالحافظاحمدابتھال25038598بيت اوال الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي94394.3ابوحسنعبدهللامحمودابرار25038599بيت اوال الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي95795.7العملهيونسبشيراسراء25038600بيت اوال الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي95295.2العملةمحمودكاملاسراء25038601بيت اوال الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي89389.3جابرمحموداحمداالء25038603بيت اوال الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي92492.4سعدحسنسعديتسنيم25038604بيت اوال الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي89689.6نمرعبدالمھديمنيرتغريد25038605بيت اوال الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي98398.3العملهعبدالمنعماسحقديما25038606بيت اوال الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي87987.9نمرخالدامينريم25038607بيت اوال الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي92592.5عقلعثمانمحمدسلسبيل25038608بيت اوال الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي85285.2العدمابراھيمعزيزشروق25038609بيت اوال الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي86786.7ابوسمورعبدالسالماحمدميرا25038610بيت اوال الثانوية للبناتشمال الخليل



العلمي86686.6فراشعطاهللاعدنانھديل25038611بيت اوال الثانوية للبناتشمال الخليل
العلمي78978.9ابو علياابراھيمعرفاتابراھيم18038701الھاشمية الثانويةرام هللا
العلمي82182.1مزاحمعبد الرازقاسماعيلاحمد18038702الھاشمية الثانويةرام هللا
العلمي90890.8دغرهعبد الحميدسابقاحمد18038703الھاشمية الثانويةرام هللا
العلمي86686.6عنبرحسينمحمداحمد18038705الھاشمية الثانويةرام هللا
العلمي93393.3شبانةنايفوليداحمد18038706الھاشمية الثانويةرام هللا
العلمي87687.6ابو لحيةحسينابراھيمانس18038711الھاشمية الثانويةرام هللا
العلمي94394.3مصلحزكياحمدانس18038712الھاشمية الثانويةرام هللا
العلمي71771.7درستوفيقخالدتوفيق18038714الھاشمية الثانويةرام هللا
العلمي70370.3داودتوفيقنضالتوفيق18038715الھاشمية الثانويةرام هللا
العلمي89089صبحجھادسائدجھاد18038716الھاشمية الثانويةرام هللا
العلمي76876.8ازھرياحمدعمرجھاد18038717الھاشمية الثانويةرام هللا
العلمي94494.4ايوبعمرنظامجھاد18038718الھاشمية الثانويةرام هللا
العلمي87187.1عاشورسعدواسماعيلحسن18038720الھاشمية الثانويةرام هللا
العلمي91891.8حبايبهحسينتيسيرخليل18038721الھاشمية الثانويةرام هللا
العلمي88188.1ھودليداودعمادداود18038723الھاشمية الثانويةرام هللا
العلمي88488.4احمدعبد الحميدسميحسيف18038725الھاشمية الثانويةرام هللا
العلمي85385.3جبارينمحمدعدنانطارق18038726الھاشمية الثانويةرام هللا
العلمي81781.7ملحمرفيقعالء الدينطارق18038727الھاشمية الثانويةرام هللا
العلمي74874.8وھدانعبد اللطيفخالدعالء18038730الھاشمية الثانويةرام هللا
العلمي74374.3الثلجياحمدابراھيمعلي18038731الھاشمية الثانويةرام هللا
العلمي88488.4بديرمحمداسماعيلعمر18038732الھاشمية الثانويةرام هللا
العلمي90490.4كتانيمحمدفاروقعمر18038733الھاشمية الثانويةرام هللا
العلمي78378.3عسافعليجمعهعمرو18038734الھاشمية الثانويةرام هللا
العلمي93093ابو شماخميسمحمدعمرو18038735الھاشمية الثانويةرام هللا
العلمي73073سالمھيثمعمرو18038736الھاشمية الثانويةرام هللا
العلمي81081رجباسماعيلنزارفادي18038738الھاشمية الثانويةرام هللا
العلمي76376.3المصطفىفايزمحمدفايز18038739الھاشمية الثانويةرام هللا
العلمي75975.9سوديعبد هللاقاسمفرح18038740الھاشمية الثانويةرام هللا
العلمي93793.7الشالخيوسفاحمدقصي18038741الھاشمية الثانويةرام هللا
العلمي90690.6خندقجينادرايھابلؤي18038742الھاشمية الثانويةرام هللا



العلمي77077ابو شلبكحسينعطامؤنس18038743الھاشمية الثانويةرام هللا
العلمي93493.4طويلأنوراسامةمجد18038744الھاشمية الثانويةرام هللا
العلمي75575.5جبرراتبجاسرمحمد18038746الھاشمية الثانويةرام هللا
العلمي73273.2عيدمنصورجاسرمحمد18038747الھاشمية الثانويةرام هللا
العلمي81681.6ردايدةمحمدحسنمحمد18038748الھاشمية الثانويةرام هللا
العلمي76176.1صوالحيموسىسميرمحمد18038750الھاشمية الثانويةرام هللا
العلمي84384.3شرايعةاحمدناصرمحمد18038752الھاشمية الثانويةرام هللا
العلمي82282.2شويكيعبد المجيدنضالمحمد18038753الھاشمية الثانويةرام هللا
العلمي91891.8عاشورسعدومروانمحمود18038755الھاشمية الثانويةرام هللا
العلمي81581.5ابو شرارةمحمدعباسمعاذ18038756الھاشمية الثانويةرام هللا
العلمي83783.7ابراھيمجميلخالدمھدي18038757الھاشمية الثانويةرام هللا
العلمي75875.8جلودداودعبد الحكيممھند18038758الھاشمية الثانويةرام هللا
العلمي75175.1بياريمحمدعطامھند18038759الھاشمية الثانويةرام هللا
العلمي74474.4الجعفريموسىناصرموسى18038762الھاشمية الثانويةرام هللا
العلمي93293.2دالشناصر الديننضالناصر18038763الھاشمية الثانويةرام هللا
العلمي86386.3كراكرةنعيممحمدنعيم18038764الھاشمية الثانويةرام هللا
العلمي88488.4رجبيوسفكماليزن18038767الھاشمية الثانويةرام هللا
العلمي75275.2عراريوسفنعيمبراء18038771ذكور بيتونيا الثانويةرام هللا
العلمي59666.2رفيديجورجادمونجورج18038773ذكور بيتونيا الثانويةرام هللا
العلمي68668.6عويسيعمرخالدخليل18038774ذكور بيتونيا الثانويةرام هللا
العلمي76976.9وھدانوحيدفاروقعبد الرحمن18038775ذكور بيتونيا الثانويةرام هللا
العلمي83983.9ھوبرينمرفيصلعبد الكريم18038776ذكور بيتونيا الثانويةرام هللا
العلمي78678.6ھريشمحمودطارقعمر18038778ذكور بيتونيا الثانويةرام هللا
العلمي73573.5البرارييوسففتحيعنان18038779ذكور بيتونيا الثانويةرام هللا
العلمي67467.4عصفورجبرواصفمحمد18038782ذكور بيتونيا الثانويةرام هللا
العلمي85185.1كاليشعبانمحمدياسر18038785ذكور بيتونيا الثانويةرام هللا
العلمي79979.9دحابرةفارعماھرزاھر18038786ذكور عين يبرود الثانويةرام هللا
العلمي88188.1جبرةمحمودنسيمشريف18038788ذكور عين يبرود الثانويةرام هللا
العلمي82682.6جاسرمصطفىحسامكريم18038790ذكور عين يبرود الثانويةرام هللا
العلمي86386.3سالودةعمرعبد الرحمنوسيم18038793ذكور عين يبرود الثانويةرام هللا
العلمي66266.2سعدمحمديحيىحسان18038796ذكور شھداء سلواد الثانويةرام هللا



العلمي74674.6حامدمصطفىشومانمحمود18038802ذكور شھداء سلواد الثانويةرام هللا
العلمي64964.9داودمصطفىسمارةيوسف18038804ذكور شھداء سلواد الثانويةرام هللا
العلمي86386.3ياسينأحمدخلدونأسيد18038805ذكور دير دبوان الثانويةرام هللا
العلمي70870.8سعدمحمد سعيدزيادايھاب18038806ذكور دير دبوان الثانويةرام هللا
العلمي76376.3مسعودراغبمحمدايھاب18038807ذكور دير دبوان الثانويةرام هللا
العلمي82482.4شلبينعيمنعيمبشار18038808ذكور دير دبوان الثانويةرام هللا
العلمي85985.9ابو طريهنصارناصربھاء18038809ذكور دير دبوان الثانويةرام هللا
العلمي97497.4حمايلعبد الرحمنفرحانحمزه18038810ذكور دير دبوان الثانويةرام هللا
العلمي82182.1فارععبد الرؤوفحسنرؤوف18038811ذكور دير دبوان الثانويةرام هللا
العلمي91191.1سعدزكيعطاهللازكي18038812ذكور دير دبوان الثانويةرام هللا
العلمي82382.3صرمهعبد هللاطارقفراس18038814ذكور دير دبوان الثانويةرام هللا
العلمي76976.9عواودهمحمدابراھيممحمد18038817ذكور دير دبوان الثانويةرام هللا
العلمي79579.5سعدصبحينافزمحمد18038819ذكور دير دبوان الثانويةرام هللا
العلمي69469.4جابرنويرانمحمدأنيسنور الدين18038822ذكور دير دبوان الثانويةرام هللا
العلمي88788.7معطانمحمودعليمالك18038825ذكور برقة الثانويةرام هللا
العلمي89689.6شوماناسعدجاد هللاحمد18038827ذكور سنجل الثانويهرام هللا
العلمي86886.8ابو مرةدعيسمسعودادعيس18038828ذكور سنجل الثانويهرام هللا
العلمي75875.8طوافشةخالدعبد الناصرانور18038829ذكور سنجل الثانويهرام هللا
العلمي96596.5عصفورعبد الرازقسميحاياد18038830ذكور سنجل الثانويهرام هللا
العلمي83683.6عليحسينجميلحسين18038832ذكور سنجل الثانويهرام هللا
العلمي81181.1ابوعوادعبدوليدخالد18038833ذكور سنجل الثانويهرام هللا
العلمي93393.3طوافشةموسىموسىراشد18038834ذكور سنجل الثانويهرام هللا
العلمي88288.2طوافشةخالدعبد الناصرسليمان18038835ذكور سنجل الثانويهرام هللا
العلمي87987.9كراكرةاسعيدمحمدصالح الدين18038836ذكور سنجل الثانويهرام هللا
العلمي92092طوافشةجبرمقبلصھيب18038837ذكور سنجل الثانويهرام هللا
العلمي95295.2جودةتركيمحمودعبد الرحمن18038838ذكور سنجل الثانويهرام هللا
العلمي81081زبيديحسنفھيمعبد الكريم18038839ذكور سنجل الثانويهرام هللا
العلمي78978.9زعاريرعبد هللاحمدعبد هللا18038840ذكور سنجل الثانويهرام هللا
العلمي77877.8ابو عليامحمدحسنعلي18038841ذكور سنجل الثانويهرام هللا
العلمي81581.5عليقاسماحمدفارس18038842ذكور سنجل الثانويهرام هللا
العلمي75975.9شومانعبد الرؤوفامجدفخري18038843ذكور سنجل الثانويهرام هللا



العلمي85385.3حزمةسليمانايادمحمد خير18038844ذكور سنجل الثانويهرام هللا
العلمي78378.3مرةابراھيمفوازمحمد18038846ذكور سنجل الثانويهرام هللا
العلمي94594.5دار خليلعمرقاھرمحمد18038847ذكور سنجل الثانويهرام هللا
العلمي95395.3الفقھاءعبد هللاسليمانمصطفى18038848ذكور سنجل الثانويهرام هللا
العلمي96196.1سحويليوسفحسامفيصل18038849ذكور عبوين الثانويهرام هللا
العلمي87487.4صبيحاسماعيلمحمودماھر18038850ذكور عبوين الثانويهرام هللا
العلمي78478.4ازبيدهفؤادحسنمجد18038851ذكور عبوين الثانويهرام هللا
العلمي93693.6محمدمحمودراضيمحمود18038852ذكور عبوين الثانويهرام هللا
العلمي95995.9سحويلاسماعيلعايدوائل18038853ذكور عبوين الثانويهرام هللا
العلمي89689.6داغرعبد الحميدابراھيمأحمد18038854ذكور مزارع النوباني وعاروره الثانويهرام هللا
العلمي82782.7دار سليمانمحمدموسىأحمد18038855ذكور مزارع النوباني وعاروره الثانويهرام هللا
العلمي77977.9عارورياحمدعمادأسيد18038856ذكور مزارع النوباني وعاروره الثانويهرام هللا
العلمي89789.7ضحىعبد الرازقرضاأمين18038857ذكور مزارع النوباني وعاروره الثانويهرام هللا
العلمي97297.2العاروريأحمدسميرمھند18038858ذكور مزارع النوباني وعاروره الثانويهرام هللا
العلمي67567.5خصيبمحمدنعيمناصر18038859ذكور مزارع النوباني وعاروره الثانويهرام هللا
العلمي75575.5ابوعوادعبد القادرسعدابراھيم18038860ذكور االمير حسن الثانويةرام هللا
العلمي74274.2قطيرياحمدمراداحمد18038861ذكور االمير حسن الثانويةرام هللا
العلمي85285.2شيخ قاسمجبررمضانجبر18038862ذكور االمير حسن الثانويةرام هللا
العلمي91491.4عوادمصطفىاسامةخالد18038864ذكور االمير حسن الثانويةرام هللا
العلمي80880.8ابو ربيعخليليوسفخليل18038865ذكور االمير حسن الثانويةرام هللا
العلمي88688.6قطيريمحمدابراھيمسامر18038867ذكور االمير حسن الثانويةرام هللا
العلمي90490.4دحادحةعبد هللاحمديعنان18038869ذكور االمير حسن الثانويةرام هللا
العلمي92592.5دحادحةعبد هللاحمديعدي18038870ذكور االمير حسن الثانويةرام هللا
العلمي63563.5علي احمدفھدرباحعلي18038871ذكور االمير حسن الثانويةرام هللا
العلمي94794.7ناصررجابدرانمحمد18038873ذكور االمير حسن الثانويةرام هللا
العلمي73973.9عوادمحمدابراھيمھيثم18038877ذكور االمير حسن الثانويةرام هللا
العلمي74574.5صباحھديعصامھدي18038878ذكور االمير حسن الثانويةرام هللا
العلمي86386.3زقوتمحمداسعديوسف18038879ذكور االمير حسن الثانويةرام هللا
العلمي80380.3صباحسعيدماھرسعيد18038882ذكور االمير حسن الثانويةرام هللا
العلمي74674.6دار ابو ربيعمحمدمحمودقسام18038883ذكور االمير حسن الثانويةرام هللا
العلمي79979.9عموريعثمانمحمدعدي18038885ذكور االمير حسن الثانويةرام هللا



العلمي88288.2ابو ظاھرابراھيمحسامعمرو18038886ذكور االمير حسن الثانويةرام هللا
العلمي88588.5عامريةبكرمحمودمجاھد18038889ذكور االمير حسن الثانويةرام هللا
العلمي73773.7مصلحمحمدتيسيرمصطفى18038891ذكور االمير حسن الثانويةرام هللا
العلمي67767.7زقوتمحمدماجدمحمد18038894ذكور االمير حسن الثانويةرام هللا
العلمي87887.8شنابلينمرياسينمحمود18038895ذكور االمير حسن الثانويةرام هللا
العلمي80780.7الخواجامحمودوليدمحمود18038896ذكور االمير حسن الثانويةرام هللا
العلمي83683.6خاطرعبد المجيدحسنمحمد18038897ذكور االمير حسن الثانويةرام هللا
العلمي78878.8طهاسماعيلعادلاحمد18038898ذكور بشير البرغوثي الثانويةرام هللا
العلمي94494.4الخطيبجميلعبد السالمجميل18038899ذكور بشير البرغوثي الثانويةرام هللا
العلمي69769.7احمدعبدفتحيساھر18038900ذكور بشير البرغوثي الثانويةرام هللا
العلمي74674.6احمدعمرامينعمر18038901ذكور بشير البرغوثي الثانويةرام هللا
العلمي84484.4ارحيمهعبدحسنعمرو18038902ذكور بشير البرغوثي الثانويةرام هللا
العلمي86586.5عقلصالحناظرماجد18038905ذكور بشير البرغوثي الثانويةرام هللا
العلمي78378.3حمدانخطابربحيمحمد18038906ذكور بشير البرغوثي الثانويةرام هللا
العلمي85285.2االسمرمسعدجابريوسف18038907ذكور بشير البرغوثي الثانويةرام هللا
العلمي75075اعرارفرحسائدلؤي18038910ذكور قراوة وكفر عين الثانويةرام هللا
العلمي82582.5الفقيهخلفزاھرمثنى18038911ذكور قراوة وكفر عين الثانويةرام هللا
العلمي80480.4عراريوسفمنذرمحمد18038913ذكور قراوة وكفر عين الثانويةرام هللا
العلمي56863.1فواضلةيوسفاسحاقابراھيم18038914ذكور عابود الثانويةرام هللا
العلمي84584.5عبدالمجيدعبدمفيدأبوبكر18038915ذكور عابود الثانويةرام هللا
العلمي79879.8سالمعبدمحمدادھم18038917ذكور عابود الثانويةرام هللا
العلمي84484.4عيسىعبدالجليلمحموداسامة18038918ذكور عابود الثانويةرام هللا
العلمي63863.8برغوثيعودهعمرايھاب18038919ذكور عابود الثانويةرام هللا
العلمي77577.5ابوسالمجميلمحمدجمال18038920ذكور عابود الثانويةرام هللا
العلمي96996.9ابوسالملطفيرايقسالمة18038921ذكور عابود الثانويةرام هللا
العلمي77777.7عبدالمجيدمحمدسميحيزن18038922ذكور عابود الثانويةرام هللا
العلمي92192.1زھرانعبدالرحيمجمعهعبدالرحيم18038923ذكور عابود الثانويةرام هللا
العلمي82182.1اعرجيعقوبتيسيرعز الدين18038924ذكور عابود الثانويةرام هللا
العلمي67867.8عنقوشسليمانجمعهمؤمن18038925ذكور عابود الثانويةرام هللا
العلمي71571.5عطااحمدصافيھشام18038926ذكور عابود الثانويةرام هللا
العلمي87787.7شيخ غانممحمدجودهبالل18038928ذكور كفر نعمة الثانويةرام هللا



العلمي74974.9عبدةمحمدشاھرحسن18038929ذكور كفر نعمة الثانويةرام هللا
العلمي84084شيخةداودأحمدداود18038930ذكور كفر نعمة الثانويةرام هللا
العلمي87487.4ديكسليمانمحمدرشاد18038931ذكور كفر نعمة الثانويةرام هللا
العلمي69069نوفلعبد الفتاحضرغامرماح18038932ذكور كفر نعمة الثانويةرام هللا
العلمي90590.5فخيدةعليعمرصھيب18038933ذكور كفر نعمة الثانويةرام هللا
العلمي81781.7ياسيناسماعيلعبد اللطيفعبد الرحمن18038934ذكور كفر نعمة الثانويةرام هللا
العلمي71871.8ياسينعليمحمدعبدهللا18038936ذكور كفر نعمة الثانويةرام هللا
العلمي81081ابو فخيدهعمرعبد القادرمحمد18038937ذكور كفر نعمة الثانويةرام هللا
العلمي85485.4سمارةيوسفعليمحمد18038938ذكور كفر نعمة الثانويةرام هللا
العلمي75875.8فخيدةمحمدثائرمعاذ18038939ذكور كفر نعمة الثانويةرام هللا
العلمي73173.1عطاياعطاعبد العزيزنذير18038940ذكور كفر نعمة الثانويةرام هللا
العلمي79179.1جاد هللاصالحفتحياسماعيل18038942ذكور اتحاد صفا الثانويةرام هللا
العلمي82382.3ابو حشيشمحمدعبدهللالمثنى18038943ذكور اتحاد صفا الثانويةرام هللا
العلمي74974.9دار خطاببدرفوازطارق18038944ذكور اتحاد صفا الثانويةرام هللا
العلمي72272.2خطابكاملمحمدعبد الرحمن18038945ذكور اتحاد صفا الثانويةرام هللا
العلمي93893.8بدرانحسنيخليلعماد18038946ذكور اتحاد صفا الثانويةرام هللا
العلمي81681.6جاد هللامحمدعثمانعيسى18038947ذكور اتحاد صفا الثانويةرام هللا
العلمي70670.6ضيف هللاعزيزسميرمؤمن18038948ذكور اتحاد صفا الثانويةرام هللا
العلمي95095رمضانيوسفمرادمؤمن18038949ذكور اتحاد صفا الثانويةرام هللا
العلمي94594.5ناصرداودفخريمجد18038950ذكور اتحاد صفا الثانويةرام هللا
العلمي85185.1منصورمحمدعليمحمد18038951ذكور اتحاد صفا الثانويةرام هللا
العلمي85585.5منصورمحمودمحمدمحمود18038952ذكور اتحاد صفا الثانويةرام هللا
العلمي87087منصورعطيةاحمدياسين18038953ذكور اتحاد صفا الثانويةرام هللا
العلمي69269.2موسىخالدناجحابراھيم18038955ذكور بيت لقيا الثانويةرام هللا
العلمي77877.8حرفوشعبدحسيناحمد18038956ذكور بيت لقيا الثانويةرام هللا
العلمي97197.1دار موسىاحمدعودةاحمد18038957ذكور بيت لقيا الثانويةرام هللا
العلمي83483.4دار موسىخليلنائلادم18038959ذكور بيت لقيا الثانويةرام هللا
العلمي86686.6مفارجةنجيباحمداسامة18038960ذكور بيت لقيا الثانويةرام هللا
العلمي76176.1بدرمحمدصالحاسالم18038961ذكور بيت لقيا الثانويةرام هللا
العلمي94094مفارجةنجيبمحمدايمن18038962ذكور بيت لقيا الثانويةرام هللا
العلمي85185.1عاصيمحمداحمدباسل18038963ذكور بيت لقيا الثانويةرام هللا



العلمي88088حرفوشالعبداحمدزكريا18038964ذكور بيت لقيا الثانويةرام هللا
العلمي84284.2بدرفريدفوازعدي18038965ذكور بيت لقيا الثانويةرام هللا
العلمي78178.1موسىعبد الرحيمانورغسان18038966ذكور بيت لقيا الثانويةرام هللا
العلمي85185.1بدرعبد هللاحسينقسام18038968ذكور بيت لقيا الثانويةرام هللا
العلمي90890.8عطيةسعيداحمدمحمد18038969ذكور بيت لقيا الثانويةرام هللا
العلمي77077عطيةخليلنعيممحمد18038970ذكور بيت لقيا الثانويةرام هللا
العلمي84284.2ريانمحمديعقوبمحمد18038971ذكور بيت لقيا الثانويةرام هللا
العلمي82882.8رياننمرعبد الرحيممحمود18038972ذكور بيت لقيا الثانويةرام هللا
العلمي85285.2عاصيمشعلحسنمشعل18038973ذكور بيت لقيا الثانويةرام هللا
العلمي85285.2عاصيعزاتيوسفمعاذ18038975ذكور بيت لقيا الثانويةرام هللا
العلمي75675.6دراجابراھيممحمدوليد18038976ذكور بيت لقيا الثانويةرام هللا
العلمي87987.9ابو زيادةمحمدصالحصالح الدين18038977ذكور بيتللو الثانويةرام هللا
العلمي76476.4لفتاويداودأحمدعبدهللا18038979ذكور بيتللو الثانويةرام هللا
العلمي83683.6زيادهخالدوليدمحمد18038982ذكور بيتللو الثانويةرام هللا
العلمي67367.3ابو زيادهصالحمفلحموسى18038985ذكور بيتللو الثانويةرام هللا
العلمي86186.1ابو زيادهحسنمحمديزن18038986ذكور بيتللو الثانويةرام هللا
العلمي92192.1بدحةتوفيقلطفيانس18038987دير عمار الثانوية المختلطةرام هللا
العلمي70870.8بدحةمحمدمحمدرجاء18038988دير عمار الثانوية المختلطةرام هللا
العلمي91791.7عثمانسعيدمحمدطارق18038989دير عمار الثانوية المختلطةرام هللا
العلمي81881.8انجاصتوفيقخالدعبد الرحمن18038993ذكور خربثا بني حارث الثانويةرام هللا
العلمي73073جباراتعبد الكريمابراھيممالك18038994ذكور خربثا بني حارث الثانويةرام هللا
العلمي83183.1قطوسةنبھانمعتصممنذر18038995ذكور خربثا بني حارث الثانويةرام هللا
العلمي69969.9قاحوشذيابعمراحمد18038996ذكور نعلين الثانويةرام هللا
العلمي95095ثابتجمعهوھبهجمعه18038997ذكور نعلين الثانويةرام هللا
العلمي92592.5عميرهمصطفىاحمدرشيد18038999ذكور نعلين الثانويةرام هللا
العلمي94994.9حبازيمحمدخليلعز الدين18039000ذكور نعلين الثانويةرام هللا
العلمي83283.2قاسمشحادةمحمدعلي18039001ذكور نعلين الثانويةرام هللا
العلمي91491.4الخواجاسعدمحمدمؤمن18039003ذكور نعلين الثانويةرام هللا
العلمي90790.7عميرهمصطفىابراھيممحمد18039004ذكور نعلين الثانويةرام هللا
العلمي78078صدقهحسينجھادمحمد18039005ذكور نعلين الثانويةرام هللا
العلمي73973.9شلشعليياسينمحمد18039009ذكور نعلين الثانويةرام هللا



العلمي78278.2عميرهمصطفىمحمدمعاذ18039010ذكور نعلين الثانويةرام هللا
العلمي72972.9خواجهرشيدفؤادمعتصم18039011ذكور نعلين الثانويةرام هللا
العلمي73573.5خواجهيوسفعبد الجوادنضال18039012ذكور نعلين الثانويةرام هللا
العلمي86186.1صدقهحمدانعبودھمام18039013ذكور نعلين الثانويةرام هللا
العلمي92392.3حسنابراھيمخالدأحمد18039014ذكور قبيا الثانويةرام هللا
العلمي89889.8غيظانعليصبحيبھاء18039016ذكور قبيا الثانويةرام هللا
العلمي75275.2عبسيجبرينمفيدبھاء18039017ذكور قبيا الثانويةرام هللا
العلمي97197.1حلحوليعبد الھاديشاھرحذيفة18039018ذكور قبيا الثانويةرام هللا
العلمي85085دلولحسنيطهحمد هللا18039019ذكور قبيا الثانويةرام هللا
العلمي84484.4شلشمحمدعمرانعطا هللا18039020ذكور قبيا الثانويةرام هللا
العلمي73273.2حج يوسفجميلحسنعمر18039021ذكور قبيا الثانويةرام هللا
العلمي87487.4دار خليفةأحمديوسفمحمد18039022ذكور قبيا الثانويةرام هللا
العلمي92992.9قطنةعطوانجاسرمقداد18039023ذكور قبيا الثانويةرام هللا
العلمي68668.6أجربعبدأحمدمناضل18039024ذكور قبيا الثانويةرام هللا
العلمي74274.2عبسيجبرينخالدنادر18039025ذكور قبيا الثانويةرام هللا
العلمي88088بعيراتسليمانعبد هللادھم18039026التين الطيبهرام هللا
العلمي86986.9شجاعيهعبدالفتاحنايفخالد18039027التين الطيبهرام هللا
العلمي85485.4معاليعبدالسالممحمدعبدالسالم18039028التين الطيبهرام هللا
العلمي96696.6حشيشسليمانعبد الحليمعالء18039029التين الطيبهرام هللا
العلمي89989.9شوخهمحمدغسانعھد18039030التين الطيبهرام هللا
العلمي69769.7دار ابو مخومحمدعبدالكريمعوض18039031التين الطيبهرام هللا
العلمي94794.7ليلىعبدالرحمنعبدالحميدغيث18039032التين الطيبهرام هللا
العلمي83592.8مشرقيجورجنضالمايكل18039033التين الطيبهرام هللا
العلمي74374.3عجاجناجحمحمد18039034التين الطيبهرام هللا
العلمي59365.9كونهعيسىعاطفوسيم18039035التين الطيبهرام هللا
العلمي81490.4دلوجريسحسامانطون18039036سيدة البشاره للروم الكاثوليكرام هللا
العلمي87687.6خفاجهحمادعادلخالد18039037سيدة البشاره للروم الكاثوليكرام هللا
العلمي97597.5الخمرهعثمانبدرعثمان18039038سيدة البشاره للروم الكاثوليكرام هللا
العلمي84593.9رنتيسيفؤاديعقوبفؤاد18039039سيدة البشاره للروم الكاثوليكرام هللا
العلمي87797.4امسيحوديعحبيبوديع18039040سيدة البشاره للروم الكاثوليكرام هللا
العلمي68175.7صفدياديبعايدامير18039041الرجاء االنجيليه اللوثريهرام هللا



العلمي76384.8قريطمحناسھيلحنا18039042الرجاء االنجيليه اللوثريهرام هللا
العلمي80980.9بازيانحمديغسانسيف18039043الرجاء االنجيليه اللوثريهرام هللا
العلمي87287.2البطرانمحمدفايزعلي18039044الرجاء االنجيليه اللوثريهرام هللا
العلمي91091حجيرصبريصالحعمرو18039045الرجاء االنجيليه اللوثريهرام هللا
العلمي85585.5الطاھريوسفعليفراس18039046الرجاء االنجيليه اللوثريهرام هللا
العلمي96096عويضاتمحموداحمدقيس18039047الرجاء االنجيليه اللوثريهرام هللا
العلمي81281.2عدوياحمدوائلمارسيل18039048الرجاء االنجيليه اللوثريهرام هللا
العلمي92292.2سرحانعبد العزيزبساممعاذ18039049الرجاء االنجيليه اللوثريهرام هللا
العلمي75175.1ابو الخيرمحمديوسفنور الدين18039050الرجاء االنجيليه اللوثريهرام هللا
العلمي80180.1طبخنايوسفعمريوسف18039051الرجاء االنجيليه اللوثريهرام هللا
العلمي74374.3شاھينيوسفمحموديوسف18039052الرجاء االنجيليه اللوثريهرام هللا
العلمي72180.1باشاسليمعيسىالياس18039053االنجيليه االسقفيه العربيهرام هللا
العلمي84493.8عزسالمجمالسالم18039054االنجيليه االسقفيه العربيهرام هللا
العلمي85785.7شديدفايزسعيدمحمد18039055االنجيليه االسقفيه العربيهرام هللا
العلمي85485.4صعيديعبد الرحيمساميمھند18039056االنجيليه االسقفيه العربيهرام هللا
العلمي72880.9حنحنجبرحسامجبر18039057االھليه الثانويهرام هللا
العلمي84884.8ابو نمرةيحيىغالبرمزي18039058االھليه الثانويهرام هللا
العلمي77786.3ھيالنهعبدهللاعايدعبدهللا18039059االھليه الثانويهرام هللا
العلمي83983.9عثمانامينسميرعزمي18039060االھليه الثانويهرام هللا
العلمي84293.6بشريلبيبماھرلبيب18039061االھليه الثانويهرام هللا
العلمي88388.3عبدالقادرمحمدحسينمحمد18039062االھليه الثانويهرام هللا
العلمي90190.1مشارقهبدويعودة هللامحمد18039063االھليه الثانويهرام هللا
العلمي69169.1يحيىعمركسابامير18039066المستقبل الثانويةرام هللا
العلمي83983.9عنابمظھراحمدمحمد18039067المستقبل الثانويةرام هللا
العلمي89289.2غبنموسىأحمديزن18039071المستقبل الثانويةرام هللا
العلمي82782.7غبنموسىأحمديزيد18039072المستقبل الثانويةرام هللا
العلمي86886.8دار حجازشحادةفرحاحمد18039073الروم االرثوذكس الثانويةرام هللا
العلمي85785.7ثبتهعباسدرويشخالد18039074الروم االرثوذكس الثانويةرام هللا
العلمي80080حامدعيسىثائرمحمد18039076الروم االرثوذكس الثانويةرام هللا
العلمي71071عبد الھاديموسىمصطفىربيع18039077سان جورج الثانويةرام هللا
العلمي65465.4البياريمحمودراسمياسر18039078سان جورج الثانويةرام هللا



العلمي79579.5خصيبإسماعيلعبد الرحيمإسماعيل18039079االسالمية الثانوية للبنينرام هللا
العلمي87487.4سرورعبد الرحمنمشھورأحمد18039081االسالمية الثانوية للبنينرام هللا
العلمي89389.3ثوابتهعبد المحسننبيلأنس18039084االسالمية الثانوية للبنينرام هللا
العلمي85085مسالمهمحمدعبد الحكيمجھاد18039085االسالمية الثانوية للبنينرام هللا
العلمي75875.8شلبيعيسىفاھومحارث18039086االسالمية الثانوية للبنينرام هللا
العلمي77877.8ناصرشاكرجمالخالد18039088االسالمية الثانوية للبنينرام هللا
العلمي88188.1عسافمحمدعادلخالد18039089االسالمية الثانوية للبنينرام هللا
العلمي84884.8حمادعادلماھررمزي18039090االسالمية الثانوية للبنينرام هللا
العلمي83783.7شريفمحمديوسفساجد18039091االسالمية الثانوية للبنينرام هللا
العلمي88388.3عطاعثمانأحمدشادي18039092االسالمية الثانوية للبنينرام هللا
العلمي76576.5ناصرشاكرناصرشاكر18039093االسالمية الثانوية للبنينرام هللا
العلمي85485.4نصر هللاموسىذيابصھيب18039094االسالمية الثانوية للبنينرام هللا
العلمي74674.6بواطنهشحادةباللعبد الرحمن18039095االسالمية الثانوية للبنينرام هللا
العلمي87587.5زيدعبد الرحمنمحمودعبد الرحمن18039096االسالمية الثانوية للبنينرام هللا
العلمي91291.2ريانمحمدمروانعبد الرحمن18039097االسالمية الثانوية للبنينرام هللا
العلمي87487.4عاصيعبد هللاناصرعالء18039098االسالمية الثانوية للبنينرام هللا
العلمي88088السعيدخليلمحمدفراس18039099االسالمية الثانوية للبنينرام هللا
العلمي90390.3عيسىمحمدفايقمحمد18039103االسالمية الثانوية للبنينرام هللا
العلمي59959.9العمريأسعدموفقمحمد18039104االسالمية الثانوية للبنينرام هللا
العلمي87787.7بكيرعبد القادرحمد هللامحمود18039106االسالمية الثانوية للبنينرام هللا
العلمي88388.3حموزمحمودأنورمصعب18039107االسالمية الثانوية للبنينرام هللا
العلمي87487.4قطشمحمودحازممعاذ18039108االسالمية الثانوية للبنينرام هللا
العلمي91391.3صياممحمدعبد السميعمعتصم18039109االسالمية الثانوية للبنينرام هللا
العلمي80080حاج عليموسىجمالموسى18039110االسالمية الثانوية للبنينرام هللا
العلمي78778.7شلطفموسىفتحيموسى18039111االسالمية الثانوية للبنينرام هللا
العلمي78678.6سليمانمحمدنعيممؤمن18039112االسالمية الثانوية للبنينرام هللا
العلمي77477.4طويلعايدناصرنضال18039113االسالمية الثانوية للبنينرام هللا
العلمي79979.9خواجهجميلفؤادجميل18039115نور الھدى التطبيقيةرام هللا
العلمي90390.3صافيإبراھيممحمدإبراھيم18039116نور الھدى التطبيقيةرام هللا
العلمي79579.5مخومحمودصالحأحمد18039118نور الھدى التطبيقيةرام هللا
العلمي87287.2قرطحسامجمالمحمد18039120نور الھدى التطبيقيةرام هللا



العلمي88888.8الشايبيوسفحسينمھدي18039125نور الھدى التطبيقيةرام هللا
العلمي96096بدحةعبدهللاخميسبشير18039127نور الھدى التطبيقيةرام هللا
العلمي83283.2ريانمحمدحابسأمجد18039128نور الھدى التطبيقيةرام هللا
العلمي87387.3حناويأحمدخالدمحمد18039129نور الھدى التطبيقيةرام هللا
العلمي88688.6حسونةعبدالرؤوفزيادمحمد18039130نور الھدى التطبيقيةرام هللا
العلمي78578.5صّباحسعيدأحمدمحمد18039132نور الھدى التطبيقيةرام هللا
العلمي96496.4سمارةحسنحمديقيس18039133نور الھدى التطبيقيةرام هللا
العلمي97297.2زيدفتحييعقوبمجيد18039134نور الھدى التطبيقيةرام هللا
العلمي66066عبدالوھابحسنمحسنحسن18039135نور الھدى التطبيقيةرام هللا
العلمي93593.5قاروطمحمودأحمدخالد18039136نور الھدى التطبيقيةرام هللا
العلمي92392.3الترتيركمالمحمودعبدهللا18039137نور الھدى التطبيقيةرام هللا
العلمي96896.8عمرعبداللطيفبسامرامي18039138نور الھدى التطبيقيةرام هللا
العلمي89089أبو صالححسنعدليعدي18039140نور الھدى التطبيقيةرام هللا
العلمي82782.7زوارعةتركيسلمانعمرو18039141نور الھدى التطبيقيةرام هللا
العلمي92192.1ريانمحمودعمرإياد18039142نور الھدى التطبيقيةرام هللا
العلمي75175.1شكوكانيعاطفعبد الرحمنعاطف18039143نور الھدى التطبيقيةرام هللا
العلمي67267.2الشلةاسماعيلامينطارق18039146األوائل الثانويةرام هللا
العلمي77977.9نصر هللاحمدغالبعبد الحليم18039147األوائل الثانويةرام هللا
العلمي85885.8مفرجعبد الكريمنصركريم18039148األوائل الثانويةرام هللا
العلمي87287.2سلمانعبد الحليمعبد الفتاحمجدي18039149األوائل الثانويةرام هللا
العلمي96296.2قصولمحمدمحمودمحمد18039152األوائل الثانويةرام هللا
العلمي96796.7دويكاتمحمدعمادمھند18039153األوائل الثانويةرام هللا
العلمي83983.9قزمارمحمودخالديزن18039154األوائل الثانويةرام هللا
العلمي94294.2حميداتحاتممحمدحاتم18039155البطريركية الالتينية الثانوية - بير زيترام هللا
العلمي76585صايجيعقوبخليليعقوب18039156البطريركية الالتينية الثانوية - بير زيترام هللا
العلمي87687.6يونسداودجمالاالء18039251بنات رام هللا الثانويةرام هللا
العلمي77077ابو كويكجمالعلياالء18039252بنات رام هللا الثانويةرام هللا
العلمي93193.1محمد أحمد عبد الحميدابراھيمايه18039253بنات رام هللا الثانويةرام هللا
العلمي73273.2ھنديهشحادةجمالايه18039254بنات رام هللا الثانويةرام هللا
العلمي89389.3صافينجمعدنانايه18039255بنات رام هللا الثانويةرام هللا
العلمي70170.1حمدانعبد الرحيمعزتايه18039256بنات رام هللا الثانويةرام هللا



العلمي77277.2شلطفمصطفىمحمدايه18039257بنات رام هللا الثانويةرام هللا
العلمي81981.9عدوانعثمانابراھيماسراء18039259بنات رام هللا الثانويةرام هللا
العلمي85085فروخعبدربهناصرابتسال18039261بنات رام هللا الثانويةرام هللا
العلمي76176.1تيمحمدانجھاداسيل18039262بنات رام هللا الثانويةرام هللا
العلمي90690.6ملصهرشيدنافزاسيل18039263بنات رام هللا الثانويةرام هللا
العلمي72472.4زينمحمدحمدياماني18039264بنات رام هللا الثانويةرام هللا
العلمي92792.7بدرأحمدمحمودأمل18039265بنات رام هللا الثانويةرام هللا
العلمي90390.3البدارينيوسفبدراميره18039266بنات رام هللا الثانويةرام هللا
العلمي93393.3مصاروهأحمدصالحانصار18039268بنات رام هللا الثانويةرام هللا
العلمي82482.4سلمانسالمةمحمدايمان18039269بنات رام هللا الثانويةرام هللا
العلمي75175.1حج عليموسىنمرايمان18039270بنات رام هللا الثانويةرام هللا
العلمي80180.1بدرانبدرفضلبدور18039271بنات رام هللا الثانويةرام هللا
العلمي92592.5عليفؤادماھربيسان18039272بنات رام هللا الثانويةرام هللا
العلمي72772.7خليليابراھيممحمد خميستاله18039273بنات رام هللا الثانويةرام هللا
العلمي76676.6الجنيدينعمانحازمجنى18039274بنات رام هللا الثانويةرام هللا
العلمي85285.2حمدعلياسماعيلجنان18039275بنات رام هللا الثانويةرام هللا
العلمي95195.1طهمصطفىباسمجھينه18039276بنات رام هللا الثانويةرام هللا
العلمي95095الخطيبروبينمحمدحنان18039277بنات رام هللا الثانويةرام هللا
العلمي96196.1زبيديبدرنبيلحوريه18039278بنات رام هللا الثانويةرام هللا
العلمي72872.8ابوصفيهزھرانابراھيمحنين18039279بنات رام هللا الثانويةرام هللا
العلمي89889.8سجديةعبد الحميدتيسيردعاء18039282بنات رام هللا الثانويةرام هللا
العلمي96196.1خلفاحمدفوزيدعاء18039283بنات رام هللا الثانويةرام هللا
العلمي82182.1عيسىشريفلقماندالل18039284بنات رام هللا الثانويةرام هللا
العلمي86886.8العوريابراھيمنذيرربى18039285بنات رام هللا الثانويةرام هللا
العلمي86186.1عسافنايفعبدالحكيمرجاء18039287بنات رام هللا الثانويةرام هللا
العلمي87187.1حمدمصطفىاسماعيلرحاب18039288بنات رام هللا الثانويةرام هللا
العلمي73473.4شيخ ابراھيمفتحيرفعترقيه18039291بنات رام هللا الثانويةرام هللا
العلمي84884.8خليلشعبانعمررھام18039292بنات رام هللا الثانويةرام هللا
العلمي69169.1ابو شريفهعبدالكريممحمدرھام18039293بنات رام هللا الثانويةرام هللا
العلمي74674.6جرارعهنعيمناجحروان18039294بنات رام هللا الثانويةرام هللا
العلمي91191.1محمداسحقحسينزينب18039295بنات رام هللا الثانويةرام هللا



العلمي85985.9مناصرهعبدالفتاحاسحقسارة18039296بنات رام هللا الثانويةرام هللا
العلمي83483.4حمديوسفعبدالكريمسجا18039297بنات رام هللا الثانويةرام هللا
العلمي82282.2علي محمدنظميفريدسجى18039298بنات رام هللا الثانويةرام هللا
العلمي91691.6خروشهمحمودمحمدسجا18039299بنات رام هللا الثانويةرام هللا
العلمي70370.3ابو عليعبدالرحمننبالسجى18039300بنات رام هللا الثانويةرام هللا
العلمي74374.3مصطفىابراھيمحسنسندس18039302بنات رام هللا الثانويةرام هللا
العلمي80680.6العودهمحمداسماعيلشذى18039304بنات رام هللا الثانويةرام هللا
العلمي75975.9خطيبعبدالرحمناحمدشروق18039306بنات رام هللا الثانويةرام هللا
العلمي85585.5شروخعبدالرحمنبسامشروق18039307بنات رام هللا الثانويةرام هللا
العلمي86586.5اشقررمضانفضلشروق18039309بنات رام هللا الثانويةرام هللا
العلمي93993.9خليلرباحجمالشيرين18039310بنات رام هللا الثانويةرام هللا
العلمي84484.4شتيهفتحيحازمشيرين18039311بنات رام هللا الثانويةرام هللا
العلمي79179.1جبريلعيدعثمانصوفيا18039312بنات رام هللا الثانويةرام هللا
العلمي91891.8حمدعلياحمدضحى18039313بنات رام هللا الثانويةرام هللا
العلمي92292.2يونسداوودجاللعايشه18039315بنات رام هللا الثانويةرام هللا
العلمي88988.9عامرمحمدعيسىغاده18039316بنات رام هللا الثانويةرام هللا
العلمي72872.8وھدانعبد هللافضلغدير18039317بنات رام هللا الثانويةرام هللا
العلمي78878.8لبويطلحسنخالدقوت القلوب18039320بنات رام هللا الثانويةرام هللا
العلمي67067جبيريمحمدابراھيمكرستين18039321بنات رام هللا الثانويةرام هللا
العلمي64864.8حموييوسفيحيىمريم18039322بنات رام هللا الثانويةرام هللا
العلمي86986.9حمدعبد الحافظمحمدميس18039323بنات رام هللا الثانويةرام هللا
العلمي82082حمدمحمدخالدنبيله18039326بنات رام هللا الثانويةرام هللا
العلمي86386.3ابو شلبكيحيىفؤادنجالء18039327بنات رام هللا الثانويةرام هللا
العلمي95395.3البدرمحمداسماعيلنداء18039328بنات رام هللا الثانويةرام هللا
العلمي70070شيخ خليلحمديسفياننھار18039329بنات رام هللا الثانويةرام هللا
العلمي76876.8حمدسعد الدينجاللنور18039330بنات رام هللا الثانويةرام هللا
العلمي94894.8سرحانخالدعمرنورا18039331بنات رام هللا الثانويةرام هللا
العلمي93793.7تركمانعقلنصيفنورھان18039332بنات رام هللا الثانويةرام هللا
العلمي79579.5ضباباتبشيرمحمدھالة18039333بنات رام هللا الثانويةرام هللا
العلمي82182.1طهتيسيرامجدھدى18039334بنات رام هللا الثانويةرام هللا
العلمي71371.3علي إسماعيلحسنيجمعهھدايه18039335بنات رام هللا الثانويةرام هللا



العلمي72172.1ضيف هللاسعد هللانائلھداية18039336بنات رام هللا الثانويةرام هللا
العلمي87487.4علقمصالحاحمدھديل18039337بنات رام هللا الثانويةرام هللا
العلمي82682.6مناصرةذيابيوسفوالء18039339بنات رام هللا الثانويةرام هللا
العلمي88388.3عوادعوادابراھيموالء18039340بنات رام هللا الثانويةرام هللا
العلمي86486.4بني شمسهعبد هللاظاھرياسمين18039341بنات رام هللا الثانويةرام هللا
العلمي83183.1غربيهكمالوصفيياسمين18039342بنات رام هللا الثانويةرام هللا
العلمي78078حورانيمفلحأديباالء18039343بنات البيره الثانويةرام هللا
العلمي96196.1شحادةسليمانمناراالء18039344بنات البيره الثانويةرام هللا
العلمي85085سعيدجميلبرھاناية18039345بنات البيره الثانويةرام هللا
العلمي78578.5شقلةعبد الفتاحنعيمابتھال18039346بنات البيره الثانويةرام هللا
العلمي93593.5محمدموسىمحمداخالص18039347بنات البيره الثانويةرام هللا
العلمي93393.3جعبةمحمد عطامحمد جھاداسماء18039349بنات البيره الثانويةرام هللا
العلمي85185.1حمايلمحمدجمعةاماني18039350بنات البيره الثانويةرام هللا
العلمي93493.4الحاج ياسينكاملسعداتاماني18039351بنات البيره الثانويةرام هللا
العلمي78978.9عثمانابراھيممصطفىاماني18039353بنات البيره الثانويةرام هللا
العلمي92792.7حديديعيسىمحمدامة هللا18039354بنات البيره الثانويةرام هللا
العلمي93093عبد الدينخليلعبد الناصراميرة18039356بنات البيره الثانويةرام هللا
العلمي88588.5أبو عياشابراھيمعدنانايمان18039357بنات البيره الثانويةرام هللا
العلمي92692.6عصفورفھميعايدايناس18039358بنات البيره الثانويةرام هللا
العلمي79379.3قاضيحمديرأفتبتول18039359بنات البيره الثانويةرام هللا
العلمي83383.3أبو لبنخليلنزاربراءة18039360بنات البيره الثانويةرام هللا
العلمي73573.5أبو صفيةمحمدسميربشرى18039361بنات البيره الثانويةرام هللا
العلمي90290.2جوابرةمحمدعطيةتاال18039362بنات البيره الثانويةرام هللا
العلمي80780.7حمدانناصرمحمدحسنية18039363بنات البيره الثانويةرام هللا
العلمي78078ھاللأحمدسميرداليا18039364بنات البيره الثانويةرام هللا
العلمي91891.8نصر هللاعبد الفتاحمنذردانة18039365بنات البيره الثانويةرام هللا
العلمي65765.7القطوأمينلؤيدعاء18039366بنات البيره الثانويةرام هللا
العلمي76676.6علي صالحيوسفسليمدالل18039367بنات البيره الثانويةرام هللا
العلمي90290.2عيادنمرناصرديما18039368بنات البيره الثانويةرام هللا
العلمي80480.4البلوىمسمحابراھيمدينا18039369بنات البيره الثانويةرام هللا
العلمي86286.2أبو عصبةمحمدعاطفدينا18039370بنات البيره الثانويةرام هللا



العلمي83383.3حسنعبد المحسنرائدرحمة18039371بنات البيره الثانويةرام هللا
العلمي80780.7اخضيرعبد المحسناسماعيلرندة18039372بنات البيره الثانويةرام هللا
العلمي87087تميميعبد هللاعدنانرنين18039373بنات البيره الثانويةرام هللا
العلمي77677.6بدرانجبريوسفروال18039374بنات البيره الثانويةرام هللا
العلمي77877.8داودفؤادمحمدزھرة18039375بنات البيره الثانويةرام هللا
العلمي82282.2أبو قطيشابراھيمعليزينة18039376بنات البيره الثانويةرام هللا
العلمي90190.1جودةعبد الرحمنموسىسارة18039377بنات البيره الثانويةرام هللا
العلمي89789.7ابو موسىجمعةعمرسالم18039378بنات البيره الثانويةرام هللا
العلمي67667.6زھورفھميحسنسميرة18039380بنات البيره الثانويةرام هللا
العلمي78778.7الجالوديمحمدحسينسيما18039381بنات البيره الثانويةرام هللا
العلمي84684.6سالمةمحمدعبد الرحيمشذى18039383بنات البيره الثانويةرام هللا
العلمي72472.4خليلأحمدسعيدشھد18039384بنات البيره الثانويةرام هللا
العلمي81381.3نمرمحمودھشامعبير18039385بنات البيره الثانويةرام هللا
العلمي91691.6عودةساميخالدغدير18039386بنات البيره الثانويةرام هللا
العلمي95195.1أبو زھيرةحسنيوسفغدير18039387بنات البيره الثانويةرام هللا
العلمي91491.4غازيمحمودمعينفاطمة18039389بنات البيره الثانويةرام هللا
العلمي90990.9داودعبد السميعداودفيفيان18039390بنات البيره الثانويةرام هللا
العلمي89389.3سرحانسعد الدينيحيىلينا18039392بنات البيره الثانويةرام هللا
العلمي95495.4حامدجمعةحساممرام18039393بنات البيره الثانويةرام هللا
العلمي95095جبرأحمدياسينمالك18039394بنات البيره الثانويةرام هللا
العلمي96596.5كتانةعزتعمرمنية18039395بنات البيره الثانويةرام هللا
العلمي83383.3جيوسيعبد اللطيفخليلميس18039396بنات البيره الثانويةرام هللا
العلمي96196.1نجم الدينعبد السالمنبيلندى18039397بنات البيره الثانويةرام هللا
العلمي88688.6نخلةابراھيمخالدندين18039398بنات البيره الثانويةرام هللا
العلمي78978.9عبد المجيدأحمدحسنينسرين18039399بنات البيره الثانويةرام هللا
العلمي87187.1بركاتباجسنائلنسرين18039400بنات البيره الثانويةرام هللا
العلمي83283.2رباحجميلجمالنور18039401بنات البيره الثانويةرام هللا
العلمي65065أبو عرةمحمدزيادنور18039402بنات البيره الثانويةرام هللا
العلمي90090موسىسعيدعمرنور18039403بنات البيره الثانويةرام هللا
العلمي78678.6جابرأمينعبد الرحيمنورس18039404بنات البيره الثانويةرام هللا
العلمي81381.3فارسأحمدحسنھبة18039405بنات البيره الثانويةرام هللا



العلمي86086نشوينعبد هللامسلمھيا18039406بنات البيره الثانويةرام هللا
العلمي75375.3عوض هللاأحمدعمادوالء18039407بنات البيره الثانويةرام هللا
العلمي87787.7أبوجحيشةمحمدعبد المجيدابتھال18039408بنات بيتونيا الثانويهرام هللا
العلمي77177.1حسنإدريسيوسفانوار18039411بنات بيتونيا الثانويهرام هللا
العلمي92192.1عابدمحمدعامرايمان18039412بنات بيتونيا الثانويهرام هللا
العلمي83083أبو سالمةرضامحمدايمان18039413بنات بيتونيا الثانويهرام هللا
العلمي76576.5العيسىموسىحسينثراء18039414بنات بيتونيا الثانويهرام هللا
العلمي74974.9جودةجودةفوازحليمة18039415بنات بيتونيا الثانويهرام هللا
العلمي81981.9أبو حجلةعليمحمودسارة18039418بنات بيتونيا الثانويهرام هللا
العلمي80980.9حسينمحمودمحمدسجى18039419بنات بيتونيا الثانويهرام هللا
العلمي96196.1زكارنةمحمدإيادسجود18039420بنات بيتونيا الثانويهرام هللا
العلمي90490.4موسىأحمدرشادمھا18039421بنات بيتونيا الثانويهرام هللا
العلمي80980.9حديديمحموديوسفنبيلة18039422بنات بيتونيا الثانويهرام هللا
العلمي87887.8زمطأحمدايوبنزيھة18039423بنات بيتونيا الثانويهرام هللا
العلمي82082قشوعحافظباسمنشوى18039424بنات بيتونيا الثانويهرام هللا
العلمي74174.1غانماحمدربحيافنان18039426بنات الماجده وسيله الثانويهرام هللا
العلمي91191.1ابوعوادموسىماھراالء18039427بنات الماجده وسيله الثانويهرام هللا
العلمي93893.8خريسابراھيمعيسىامنه18039428بنات الماجده وسيله الثانويهرام هللا
العلمي91891.8قدادحهيونسنوافايمان18039429بنات الماجده وسيله الثانويهرام هللا
العلمي82282.2عيدعبدالمنعممحمودايه18039430بنات الماجده وسيله الثانويهرام هللا
العلمي83183.1صباحابراھيمربحيبشرى18039431بنات الماجده وسيله الثانويهرام هللا
العلمي78178.1ابراھيمتوفيقاسامةحنين18039433بنات الماجده وسيله الثانويهرام هللا
العلمي87187.1عبدالحميدعبدالحميدعدنانحنين18039434بنات الماجده وسيله الثانويهرام هللا
العلمي94594.5خليليسبعمحمدروان18039436بنات الماجده وسيله الثانويهرام هللا
العلمي85985.9ابو شيخحسنيوسفريم18039438بنات الماجده وسيله الثانويهرام هللا
العلمي90490.4ابوعوادعبدالقادراديبريناد18039439بنات الماجده وسيله الثانويهرام هللا
العلمي87587.5مشنيصالحمحمدسلسبيل18039440بنات الماجده وسيله الثانويهرام هللا
العلمي77177.1برغوثيسعيدوسامسنابل18039441بنات الماجده وسيله الثانويهرام هللا
العلمي90790.7درويشموسىجابرفاطمة الزھراء18039442بنات الماجده وسيله الثانويهرام هللا
العلمي85085حمدانعبدالفتاحعونيالنا18039443بنات الماجده وسيله الثانويهرام هللا
العلمي89589.5بياتنهمحمدساكبلينا18039445بنات الماجده وسيله الثانويهرام هللا



العلمي89289.2السكافياحمدعبدهللامجد18039446بنات الماجده وسيله الثانويهرام هللا
العلمي94794.7رمانهمحمدعصاموعد18039449بنات الماجده وسيله الثانويهرام هللا
العلمي90590.5لدادوةعبدهللانصروعد18039450بنات الماجده وسيله الثانويهرام هللا
العلمي82482.4بياتنةمحمدحسينيارا18039451بنات الماجده وسيله الثانويهرام هللا
العلمي89589.5عسافابراھيممحمدياسمين18039452بنات الماجده وسيله الثانويهرام هللا
العلمي92092زعاريرسالموھبييعاد18039453بنات الماجده وسيله الثانويهرام هللا
العلمي89089قطاويمحمدخالداسيل18039454بنات الجلزون الثانويةرام هللا
العلمي94194.1علياننايفصبحيامل18039455بنات الجلزون الثانويةرام هللا
العلمي95995.9الخالديعيسىعمادبيان18039457بنات الجلزون الثانويةرام هللا
العلمي82182.1عمرةموسىخالدبيسان18039458بنات الجلزون الثانويةرام هللا
العلمي98098دار النخلةمصطفىمصلححنين18039459بنات الجلزون الثانويةرام هللا
العلمي78278.2غزاويشعبانمحمدخضرة18039460بنات الجلزون الثانويةرام هللا
العلمي79079حطابزيدانباللدينا18039461بنات الجلزون الثانويةرام هللا
العلمي94194.1حسنينعبد الرحيمابراھيمرنا18039462بنات الجلزون الثانويةرام هللا
العلمي96696.6دار النخلةمصطفىمصلحريم18039463بنات الجلزون الثانويةرام هللا
العلمي79979.9صافيشعياننافزعلياء18039464بنات الجلزون الثانويةرام هللا
العلمي83083عداربيمحمدعليفاطمة18039465بنات الجلزون الثانويةرام هللا
العلمي91591.5ابو رداحةشعيانھاشمھيا18039467بنات الجلزون الثانويةرام هللا
العلمي92892.8نخلةرشيدسعيدوئام18039468بنات الجلزون الثانويةرام هللا
العلمي69369.3سبلةامينعطازريفة18039470بنات عين يبرود الثانويةرام هللا
العلمي85485.4علوانامينزھور18039471بنات عين يبرود الثانويةرام هللا
العلمي91191.1جغمهعبدالعزيزخالدمرام18039472بنات عين يبرود الثانويةرام هللا
العلمي83183.1موسىناصرنجاح18039473بنات عين يبرود الثانويةرام هللا
العلمي77677.6ابو زينةسعيدعبد الرحمناركان18039475بنات سلواد الثانويةرام هللا
العلمي83583.5عزامعبد الحفيظمحمداسراء18039476بنات سلواد الثانويةرام هللا
العلمي80980.9حجازعبد هللاحسناسماء18039477بنات سلواد الثانويةرام هللا
العلمي89389.3زراعمحمدعبد القادرافنان18039478بنات سلواد الثانويةرام هللا
العلمي75375.3حمادعبد هللامينايمان18039479بنات سلواد الثانويةرام هللا
العلمي91391.3حامديوسفابراھيمبيان18039480بنات سلواد الثانويةرام هللا
العلمي89089حامدعيسىرجاحذام18039481بنات سلواد الثانويةرام هللا
العلمي84084حجازحسينمحمدحنين18039482بنات سلواد الثانويةرام هللا



العلمي92592.5دار حجازشحادةفاروقدعاء18039483بنات سلواد الثانويةرام هللا
العلمي95895.8الشيخعبد هللاحامددنيا18039484بنات سلواد الثانويةرام هللا
العلمي90290.2سعدفھدباسمروان18039485بنات سلواد الثانويةرام هللا
العلمي92992.9عودةمحمدعبد القادرروان18039486بنات سلواد الثانويةرام هللا
العلمي77477.4حميدةصبحيراتبسماح18039487بنات سلواد الثانويةرام هللا
العلمي91991.9راسمحمد جمعةراقيسمية18039488بنات سلواد الثانويةرام هللا
العلمي83883.8فراخنةخميسمحمودسناء18039489بنات سلواد الثانويةرام هللا
العلمي83583.5حامدجمعةلطفيشروق18039490بنات سلواد الثانويةرام هللا
العلمي89089زيادةمحمودياسينغادة18039491بنات سلواد الثانويةرام هللا
العلمي81981.9دار الشلبيطاھراسامةكرامة18039493بنات سلواد الثانويةرام هللا
العلمي76576.5ابو مخومحمدابراھيمميناس18039494بنات سلواد الثانويةرام هللا
العلمي82582.5فراخنةمھاجرفرحناديا18039495بنات سلواد الثانويةرام هللا
العلمي92292.2حامدموسىجمالنور18039496بنات سلواد الثانويةرام هللا
العلمي91991.9علويجمعةعبد الرحمنھديل18039497بنات سلواد الثانويةرام هللا
العلمي95195.1شلبينظيربدرھنادي18039498بنات سلواد الثانويةرام هللا
العلمي82682.6الزبيديحسنمصباحاالء18039499بنات ترمسعيا الثانويةرام هللا
العلمي87387.3عوادمحمدزياداسماء18039500بنات ترمسعيا الثانويةرام هللا
العلمي82982.9دارعوادمحمدتوفيقإسراء18039501بنات ترمسعيا الثانويةرام هللا
العلمي81681.6ابوعلياعباسعبد الھاديإسالم18039502بنات ترمسعيا الثانويةرام هللا
العلمي92392.3نعسانكايدعاھدذكرى18039503بنات ترمسعيا الثانويةرام هللا
العلمي93293.2مرةعبد القادرنضالسجى18039504بنات ترمسعيا الثانويةرام هللا
العلمي83583.5نوبةأسعدمحمد عليسميحة18039505بنات ترمسعيا الثانويةرام هللا
العلمي79879.8عبد هللاسائدفاطمة18039506بنات ترمسعيا الثانويةرام هللا
العلمي92892.8عوادعبد القادرنفين18039507بنات ترمسعيا الثانويةرام هللا
العلمي91091نوفلنوفلوصفية18039508بنات ترمسعيا الثانويةرام هللا
العلمي87787.7مسالمةعبد هللاعماد الدينآية18039509االسراء لبنات سنجل الثانويةرام هللا
العلمي66066طوافشةجبرعبد هللاسراء18039510االسراء لبنات سنجل الثانويةرام هللا
العلمي79079شبانةسميحعيسىبراء18039511االسراء لبنات سنجل الثانويةرام هللا
العلمي91891.8قطومأمينباسمرھام18039512االسراء لبنات سنجل الثانويةرام هللا
العلمي84784.7قطوممحمدأنيسزينب18039513االسراء لبنات سنجل الثانويةرام هللا
العلمي91291.2مسالمةعبد الفتاحعبد الرزاقشھرزاد18039514االسراء لبنات سنجل الثانويةرام هللا



العلمي95495.4مسالمةعبد هللانظيرفوزة18039516االسراء لبنات سنجل الثانويةرام هللا
العلمي80580.5غفرينظميخالدوفاء18039517االسراء لبنات سنجل الثانويةرام هللا
العلمي97497.4دار العيسعبد المعطيوائلاسيل18039518بنات قاسم الريماوي الثانويةرام هللا
العلمي90690.6ابو صفيةعبدمروانافنان18039519بنات قاسم الريماوي الثانويةرام هللا
العلمي78578.5طهاسماعيلمحمدبيسان18039520بنات قاسم الريماوي الثانويةرام هللا
العلمي71871.8ريماوينزيهعودهراما18039521بنات قاسم الريماوي الثانويةرام هللا
العلمي87887.8عقلصالححسنرنا18039522بنات قاسم الريماوي الثانويةرام هللا
العلمي86786.7برغوثييوسفمحمدسجى18039523بنات قاسم الريماوي الثانويةرام هللا
العلمي87787.7الريماويحسنمحمدغيداء18039524بنات قاسم الريماوي الثانويةرام هللا
العلمي81381.3زيدانبدرسميرالنا18039525بنات قاسم الريماوي الثانويةرام هللا
العلمي94294.2زغلحسينجمالليندا18039526بنات قاسم الريماوي الثانويةرام هللا
العلمي83383.3داودمحمدحسينوطن18039527بنات قاسم الريماوي الثانويةرام هللا
العلمي77677.6عالنعزاتعادلابتھال18039528بنات الشيخ الشامي الثانويةرام هللا
العلمي80080فلنةحسنيايادايمان18039530بنات الشيخ الشامي الثانويةرام هللا
العلمي79479.4ناصرذيابوائلساجدة18039532بنات الشيخ الشامي الثانويةرام هللا
العلمي75975.9مصلحعثمانكاملغدير18039533بنات الشيخ الشامي الثانويةرام هللا
العلمي87487.4نصرسعيدساميفداء18039534بنات الشيخ الشامي الثانويةرام هللا
العلمي87487.4فلنةمنيرناجحنسرين18039535بنات الشيخ الشامي الثانويةرام هللا
العلمي76576.5قراجةلطفيعبد اللطيفھبة18039536بنات الشيخ الشامي الثانويةرام هللا
العلمي63463.4عليعبد العزيزعليوسيلة18039537بنات الشيخ الشامي الثانويةرام هللا
العلمي85285.2ھبلخالدرزقياسمين18039538بنات الشيخ الشامي الثانويةرام هللا
العلمي89989.9حرفوشيوسفوليداسراء18039539بنات بيت لقيا الثانويهرام هللا
العلمي79579.5عاصيمحمدجمعهاسماء18039540بنات بيت لقيا الثانويهرام هللا
العلمي86686.6عاصيجميلراسماماني18039542بنات بيت لقيا الثانويهرام هللا
العلمي70570.5ابو خليلمحمدعبد الكريمامل18039543بنات بيت لقيا الثانويهرام هللا
العلمي96396.3مصلحمحمدسميرايناس18039544بنات بيت لقيا الثانويهرام هللا
العلمي92292.2عاصييوسفصالحبيان18039545بنات بيت لقيا الثانويهرام هللا
العلمي83983.9دارموسىاحمدمحمدتقوى18039546بنات بيت لقيا الثانويهرام هللا
العلمي94994.9مصلحمصطفىزيدانحنين18039548بنات بيت لقيا الثانويهرام هللا
العلمي78578.5عطيةحسينعبد الكريمحنين18039549بنات بيت لقيا الثانويهرام هللا
العلمي67667.6عاصيمحمودعطوةرشا18039550بنات بيت لقيا الثانويهرام هللا



العلمي92692.6سمريمحمدعادلروان18039551بنات بيت لقيا الثانويهرام هللا
العلمي78578.5موسىمحمودرباحساجدة18039552بنات بيت لقيا الثانويهرام هللا
العلمي90790.7حرفوشيونسابراھيمسندس18039554بنات بيت لقيا الثانويهرام هللا
العلمي94894.8عاصيعبد المنعمياسينصفاء18039556بنات بيت لقيا الثانويهرام هللا
العلمي81481.4عطيةحسينمحمودعبير18039557بنات بيت لقيا الثانويهرام هللا
العلمي96296.2موسىعبد الرحيمانورمنال18039558بنات بيت لقيا الثانويهرام هللا
العلمي81481.4دارعاصيشكريحسينھدى18039559بنات بيت لقيا الثانويهرام هللا
العلمي83783.7عاصيفوزياحمدھيفاء18039560بنات بيت لقيا الثانويهرام هللا
العلمي88288.2نافععبدالقادرباللاسراء18039561بنات نعلين الثانويهرام هللا
العلمي81881.8بلوطشاكرشكرياسماء18039562بنات نعلين الثانويهرام هللا
العلمي87287.2نافععبدالقادرمحمداسماء18039563بنات نعلين الثانويهرام هللا
العلمي75575.5وھدانعليوحيدامنة18039565بنات نعلين الثانويهرام هللا
العلمي87487.4خواجةعثمانجمالبراءة18039566بنات نعلين الثانويهرام هللا
العلمي68568.5سرورعبداللطيفحامدبراءة18039567بنات نعلين الثانويهرام هللا
العلمي83183.1أبو سليمجبرمنيربراءة18039568بنات نعلين الثانويهرام هللا
العلمي85085عوضحسنأحمدحلوة18039569بنات نعلين الثانويهرام هللا
العلمي88688.6حسنمحمديوسفدنيا18039571بنات نعلين الثانويهرام هللا
العلمي70670.6رياحيفارسأمينرشا18039572بنات نعلين الثانويهرام هللا
العلمي71071قدحأحمديوسفسجى18039573بنات نعلين الثانويهرام هللا
العلمي71771.7خواجاعثمانضرارسالم18039574بنات نعلين الثانويهرام هللا
العلمي92392.3الخواجايوسفمحمدسماح18039575بنات نعلين الثانويهرام هللا
العلمي89589.5نخلةحسينفرج هللاصفاء18039577بنات نعلين الثانويهرام هللا
العلمي72972.9سرورعبدالغنينصرضحى18039578بنات نعلين الثانويهرام هللا
العلمي78178.1ذيبخليلطالبضمير18039579بنات نعلين الثانويهرام هللا
العلمي74974.9شلشمحموديحيىغدير18039580بنات نعلين الثانويهرام هللا
العلمي70970.9عوضحسنخليلنجاح18039582بنات نعلين الثانويهرام هللا
العلمي91291.2عوضزھريعامرأمان18039584 بنات قبيا الثانويهرام هللا
العلمي89089غيظانحسنطارقبراءه18039585 بنات قبيا الثانويهرام هللا
العلمي76976.9ناصرسبعييوسفبيان18039586 بنات قبيا الثانويهرام هللا
العلمي84484.4مرارأحمدمحمدتقوى18039587 بنات قبيا الثانويهرام هللا
العلمي73373.3غيظانمحمدكمالسلسبيل18039588 بنات قبيا الثانويهرام هللا



العلمي91291.2عوضزھريعامرسماح18039589 بنات قبيا الثانويهرام هللا
العلمي93293.2غيظانمحمودحسنفادية18039591 بنات قبيا الثانويهرام هللا
العلمي81381.3غيظانحسننبيلنداء18039592 بنات قبيا الثانويهرام هللا
العلمي81681.6عبد الجابرعبد الجابرنبيهاَيه18039594ذكور دير دبوان الثانويةرام هللا
العلمي91291.2معطانعبد الجوادعبد المنعمثبات18039595ذكور دير دبوان الثانويةرام هللا
العلمي77777.7عواودهحمدانجاسرخضره18039596ذكور دير دبوان الثانويةرام هللا
العلمي85685.6مرعيابراھيمنائلدانه18039597ذكور دير دبوان الثانويةرام هللا
العلمي83383.3عواودةيوسفحسنرشيدة18039598ذكور دير دبوان الثانويةرام هللا
العلمي80380.3مسعودراتبراجيزكية18039599ذكور دير دبوان الثانويةرام هللا
العلمي88388.3سالمالعبدمحمدفيروز18039600ذكور دير دبوان الثانويةرام هللا
العلمي67767.7موسىناجيربحيھالة18039601ذكور دير دبوان الثانويةرام هللا
العلمي93993.9معطانشاھرعبد العزيزايناس18039602ذكور برقة الثانويةرام هللا
العلمي82982.9معطاناحمدصالحعائشه18039604ذكور برقة الثانويةرام هللا
العلمي72672.6كنعانصايللنا18039605ذكور برقة الثانويةرام هللا
العلمي84484.4معطانمحمدعصاممريم18039606ذكور برقة الثانويةرام هللا
العلمي91591.5معطانسالمياسرنبيھة18039607ذكور برقة الثانويةرام هللا
العلمي75075معطانبلقاويحسنھديل18039608ذكور برقة الثانويةرام هللا
العلمي86786.7مزاحممصطفىناجحريم18039609ذكور عبوين الثانويهرام هللا
العلمي97097مسلمطهمحمودصديقه18039610ذكور عبوين الثانويهرام هللا
العلمي81581.5الطيرمحمدطهميمونه18039611ذكور عبوين الثانويهرام هللا
العلمي91591.5محمديوسفاحمدھند18039612ذكور عبوين الثانويهرام هللا
العلمي89889.8مسعفسالممسعفأنوار18039614ذكور مزارع النوباني وعاروره الثانويهرام هللا
العلمي67467.4عاروريعبدصالحايمان18039615ذكور مزارع النوباني وعاروره الثانويهرام هللا
العلمي83883.8خصيبخليلاسماعيلايناس18039616ذكور مزارع النوباني وعاروره الثانويهرام هللا
العلمي82182.1خصيبعبد الحميدزيادرانية18039617ذكور مزارع النوباني وعاروره الثانويهرام هللا
العلمي82582.5عودةعوادعبد الناصرصابرين18039618ذكور مزارع النوباني وعاروره الثانويهرام هللا
العلمي85385.3ذيابعبد الرزاقفالحصمود18039619ذكور مزارع النوباني وعاروره الثانويهرام هللا
العلمي88288.2خصيباسماعيلعبد الرحيمعزيزة18039620ذكور مزارع النوباني وعاروره الثانويهرام هللا
العلمي96796.7سليمانفؤادعمرفاطمة18039621ذكور مزارع النوباني وعاروره الثانويهرام هللا
العلمي81981.9سليمانسعيدفريدكيھان18039622ذكور مزارع النوباني وعاروره الثانويهرام هللا
العلمي79379.3جزارمحمدعبد الباسطمنى18039623ذكور مزارع النوباني وعاروره الثانويهرام هللا



العلمي61561.5دار ضمرةزكيعبد الرحمنمي18039624ذكور مزارع النوباني وعاروره الثانويهرام هللا
العلمي80380.3أحمدلطفيمصباحبنفسج18039627ذكور قراوة وكفر عين الثانويةرام هللا
العلمي80580.5معاليمحمودباسمبيان18039628ذكور قراوة وكفر عين الثانويةرام هللا
العلمي87287.2سليمانجودتنائلحنان18039629ذكور قراوة وكفر عين الثانويةرام هللا
العلمي83983.9عرارعايشفريدروان18039631ذكور قراوة وكفر عين الثانويةرام هللا
العلمي85685.6عرارمحمودناصرميسون18039632ذكور قراوة وكفر عين الثانويةرام هللا
العلمي84284.2عراررباحجمالنھيل18039633ذكور قراوة وكفر عين الثانويةرام هللا
العلمي90790.7حجيجهعبيدمحفوظھبة18039634ذكور قراوة وكفر عين الثانويةرام هللا
العلمي77977.9زھرانعبدالرحمنزھرانأسيا18039635ذكور عابود الثانويةرام هللا
العلمي89789.7عبدالمجيدمصطفىنھادأسيل18039636ذكور عابود الثانويةرام هللا
العلمي77277.2سالمذيابنضالأماني18039637ذكور عابود الثانويةرام هللا
العلمي93193.1دارذيابمحمدربيعأنوار18039638ذكور عابود الثانويةرام هللا
العلمي79179.1أبو حسينشريفمحمدايمان18039639ذكور عابود الثانويةرام هللا
العلمي78478.4برغوثيسعيدنعمانديما18039640ذكور عابود الثانويةرام هللا
العلمي90290.2زھرانحسنيوسفرتبية18039641ذكور عابود الثانويةرام هللا
العلمي90290.2زھرانحسينرشادرشا18039642ذكور عابود الثانويةرام هللا
العلمي84484.4زھرانسمحانعبدالسالمسھيلة18039643ذكور عابود الثانويةرام هللا
العلمي73673.6عيسىعطيةابراھيمسوزان18039644ذكور عابود الثانويةرام هللا
العلمي86686.6أبوسالممحمودعبدالجبارشذى18039645ذكور عابود الثانويةرام هللا
العلمي94894.8عطاابراھيمعليضحى18039646ذكور عابود الثانويةرام هللا
العلمي90190.1شالتوهاحمدجودتفلسطين18039647ذكور عابود الثانويةرام هللا
العلمي74774.7خليلاحمدسلمانلمى18039648ذكور عابود الثانويةرام هللا
العلمي80880.8زھرانمحمدخليلمنار18039649ذكور عابود الثانويةرام هللا
العلمي83383.3زھرانحسينجمالميساء18039650ذكور عابود الثانويةرام هللا
العلمي90190.1تميميعبدالحفيظحسنھديل18039651ذكور عابود الثانويةرام هللا
العلمي86986.9زھرانحسينمحمدوصال18039652ذكور عابود الثانويةرام هللا
العلمي84484.4أيو عاديذيبنزيهأسيل18039654ذكور كفر نعمة الثانويةرام هللا
العلمي82082أبو رحمهاحمدأديباالء18039655ذكور كفر نعمة الثانويةرام هللا
العلمي82382.3فخيدهمحمدكمالاماني18039656ذكور كفر نعمة الثانويةرام هللا
العلمي97997.9مصطفىعمرمصطفىاميره18039657ذكور كفر نعمة الثانويةرام هللا
العلمي89189.1دار يوسفحسنمحمودبثينة18039658ذكور كفر نعمة الثانويةرام هللا



العلمي85185.1سمحانصالحماھرحنين18039659ذكور كفر نعمة الثانويةرام هللا
العلمي75875.8سايسابراھيممحمددعاء18039660ذكور كفر نعمة الثانويةرام هللا
العلمي88888.8يوسفعباسمحمدساميه18039661ذكور كفر نعمة الثانويةرام هللا
العلمي91391.3غانمعبد هللاصبحيسجود18039662ذكور كفر نعمة الثانويةرام هللا
العلمي75775.7خطيبصالحغازيسجود18039663ذكور كفر نعمة الثانويةرام هللا
العلمي81681.6ابو فخيدهعبد هللاسفيانسالم18039664ذكور كفر نعمة الثانويةرام هللا
العلمي72472.4ابو رحمهعيسىيوسفشروق18039665ذكور كفر نعمة الثانويةرام هللا
العلمي85385.3ديكابراھيمعمرلميس18039666ذكور كفر نعمة الثانويةرام هللا
العلمي68268.2ديكسليمانمصلحماجده18039667ذكور كفر نعمة الثانويةرام هللا
العلمي87487.4نصارمحمدياسرمي18039668ذكور كفر نعمة الثانويةرام هللا
العلمي85885.8ياسينمحمودعيسىياسمين18039669ذكور كفر نعمة الثانويةرام هللا
العلمي89589.5بزارمحمدعطااسراء18039670ذكور بيتللو الثانويةرام هللا
العلمي90990.9زيادةمحمدجبرفوازأسماء18039671ذكور بيتللو الثانويةرام هللا
العلمي76676.6حربعوضمفيدأميمة18039673ذكور بيتللو الثانويةرام هللا
العلمي75175.1بزارمحمدشاھربيان18039675ذكور بيتللو الثانويةرام هللا
العلمي70970.9طهطايعكمالثريا18039676ذكور بيتللو الثانويةرام هللا
العلمي90990.9حربعوضفريدشروق18039678ذكور بيتللو الثانويةرام هللا
العلمي76176.1بزارصالحمحمدصفاء18039679ذكور بيتللو الثانويةرام هللا
العلمي73873.8ابوزيادةحسنرضوانكفى18039680ذكور بيتللو الثانويةرام هللا
العلمي73173.1رضوانصالحمنذرمنار18039681ذكور بيتللو الثانويةرام هللا
العلمي82082بدرالعبدمحمد فضلنور18039682ذكور بيتللو الثانويةرام هللا
العلمي82382.3عثمانسعيدسعداتاماني18039686دير عمار الثانوية المختلطةرام هللا
العلمي85285.2موسىمحمودفتحيبراء18039687دير عمار الثانوية المختلطةرام هللا
العلمي91491.4بزارنوريفيصلسعاد18039689دير عمار الثانوية المختلطةرام هللا
العلمي83383.3عودهجبريلخالدسندس18039690دير عمار الثانوية المختلطةرام هللا
العلمي92992.9الشيخعبد القادرجمالشروق18039691دير عمار الثانوية المختلطةرام هللا
العلمي75975.9ابو كامشمحمدابراھيممجدل18039693دير عمار الثانوية المختلطةرام هللا
العلمي70670.6دار صافيھاشمخالدھنادي18039694دير عمار الثانوية المختلطةرام هللا
العلمي79679.6بيتللومحمدعبد القادراميمة18039695ذكور خربثا بني حارث الثانويةرام هللا
العلمي86186.1الرفاعيوجيهمحمداية18039696ذكور خربثا بني حارث الثانويةرام هللا
العلمي89689.6انجاصتوفيقصالحتسنيم18039697ذكور خربثا بني حارث الثانويةرام هللا



العلمي68868.8حمودهاحمدمحمدرقية18039698ذكور خربثا بني حارث الثانويةرام هللا
العلمي94894.8ناصرشوكتمحسنسندس18039699ذكور خربثا بني حارث الثانويةرام هللا
العلمي91791.7الرفاعيوجيهادمشفاء18039700ذكور خربثا بني حارث الثانويةرام هللا
العلمي81081حمودهابراھيممحمودشيرين18039701ذكور خربثا بني حارث الثانويةرام هللا
العلمي77077انجاصاحمديوسفمالك18039703ذكور خربثا بني حارث الثانويةرام هللا
العلمي78278.2عودةعبدالمجيدمحمودتاال18039704التين الطيبهرام هللا
العلمي85385.3فراجيوسفامجدمي18039707التين الطيبهرام هللا
العلمي87987.9سالمهعبدالرحمنشفيقميس الريم18039708التين الطيبهرام هللا
العلمي79087.8الناطوربولصماھرليان18039710سيدة البشاره للروم الكاثوليكرام هللا
العلمي72580.6سحاريوسفبسامتانيا18039711الرجاء االنجيليه اللوثريهرام هللا
العلمي92092برقانصالحعبد الجباررنا18039712الرجاء االنجيليه اللوثريهرام هللا
العلمي80780.7قيشاويخليلصفوانلينا18039713الرجاء االنجيليه اللوثريهرام هللا
العلمي90290.2البطاطحربسالممي18039714الرجاء االنجيليه اللوثريهرام هللا
العلمي77285.8شنارهوديعنادرتاله18039715االنجيليه االسقفيه العربيهرام هللا
العلمي82091.1حصريبندليخميسرناد18039717االنجيليه االسقفيه العربيهرام هللا
العلمي88188.1الجيراغبجاللرنيم18039718االنجيليه االسقفيه العربيهرام هللا
العلمي81981.9ابو شمسيةراجحناجحريم18039719االنجيليه االسقفيه العربيهرام هللا
العلمي74983.2جلدةسامينبيلسالي18039720االنجيليه االسقفيه العربيهرام هللا
العلمي72880.9رشماويعطاهللاميشيلكاتيا18039722االنجيليه االسقفيه العربيهرام هللا
العلمي74582.8مجروحخميسعبد المسيحميرنا18039723االنجيليه االسقفيه العربيهرام هللا
العلمي84084ابو سمرهحامدعليوالء18039724االنجيليه االسقفيه العربيهرام هللا
العلمي82482.4راعيمحمداحمديافا18039725االنجيليه االسقفيه العربيهرام هللا
العلمي90290.2نحالسليمانوليدحال18039726االھليه الثانويهرام هللا
العلمي88188.1فراجياسينحافظدانا18039727االھليه الثانويهرام هللا
العلمي78887.6فواضلهخليلجمالغدير18039728االھليه الثانويهرام هللا
العلمي76585فواضلهخليلغسانلورين18039729االھليه الثانويهرام هللا
العلمي93193.1مرارمحمدمسعودنانسي18039731االھليه الثانويهرام هللا
العلمي69777.4سالمةحنانسيمياسمين18039732االھليه الثانويهرام هللا
العلمي77577.5خاروفعبد الرازقماھراسيل18039741األوائل الثانويةرام هللا
العلمي85085داوودحسنوجدياسيل18039742األوائل الثانويةرام هللا
العلمي83083ناطورابراھيمادريستمارة18039744األوائل الثانويةرام هللا



العلمي84084شومانعادلعمادريم18039747األوائل الثانويةرام هللا
العلمي79479.4جاسرنادرشروق18039750األوائل الثانويةرام هللا
العلمي87887.8جاسرنادرشرين18039751األوائل الثانويةرام هللا
العلمي86586.5ناصرعبد الغنيحمودةمنار18039752األوائل الثانويةرام هللا
العلمي70478.2بربارباسممروانانطوانيت18039753البطريركية الالتينية الثانوية - بير زيترام هللا
العلمي80289.1جاسرحربيجمالجمانه18039754البطريركية الالتينية الثانوية - بير زيترام هللا
العلمي68075.6عبدهللانعومموسىحنين18039755البطريركية الالتينية الثانوية - بير زيترام هللا
العلمي95895.8نجممحمد ناجيعبدالكريمھند18039757البطريركية الالتينية الثانوية - بير زيترام هللا
العلمي85885.8الحلومحمودخالداسراء18039759راھبات ماريوسف الثانويهرام هللا
العلمي83192.3عزداودھانيانجي18039760راھبات ماريوسف الثانويهرام هللا
العلمي85185.1مالكيعياداكرمتاال18039761راھبات ماريوسف الثانويهرام هللا
العلمي97197.1بركاتصالحمحمدتمارا18039762راھبات ماريوسف الثانويهرام هللا
العلمي95695.6وعريمحمد ابراھيمسليمانتمارى18039763راھبات ماريوسف الثانويهرام هللا
العلمي73781.9الياسحناالياسجوانا18039764راھبات ماريوسف الثانويهرام هللا
العلمي87897.6حبشسليمالياسدينا18039765راھبات ماريوسف الثانويهرام هللا
العلمي80489.3عابوديعفيفبسامرھام18039766راھبات ماريوسف الثانويهرام هللا
العلمي89289.2رفاعيعبد الباقياحمدرھف18039767راھبات ماريوسف الثانويهرام هللا
العلمي90890.8قدورهحسينباسمساره18039768راھبات ماريوسف الثانويهرام هللا
العلمي84994.3مسعدسميرساميسميرة18039769راھبات ماريوسف الثانويهرام هللا
العلمي83283.2مرقهزھيربدرلوجين18039771راھبات ماريوسف الثانويهرام هللا
العلمي85094.4فينوشحادةفرجماري18039772راھبات ماريوسف الثانويهرام هللا
العلمي75283.6زعرورونيساندريهماريانا18039773راھبات ماريوسف الثانويهرام هللا
العلمي79488.2سالمهمناويلماريومنال18039774راھبات ماريوسف الثانويهرام هللا
العلمي94494.4عبد الرحيماحمدعزتمي18039775راھبات ماريوسف الثانويهرام هللا
العلمي73481.6ناطوربولصھانينادين18039776راھبات ماريوسف الثانويهرام هللا
العلمي97297.2عبدهللاخليلبھيجھديل18039777راھبات ماريوسف الثانويهرام هللا
العلمي84084حموزمحمودجميلھديل18039778راھبات ماريوسف الثانويهرام هللا
العلمي81190.1جودهفائقماھروداد18039779راھبات ماريوسف الثانويهرام هللا
العلمي99099بسوميسعيدباسمإباء18039780االسالمية الثانوية للبناترام هللا
العلمي94794.7عابدحسنيمحمدإسراء18039781االسالمية الثانوية للبناترام هللا
العلمي95595.5برغوثيعبدالعزيزموفقإيثار18039782االسالمية الثانوية للبناترام هللا



العلمي93893.8منصورمحمودمحمد جمالإيناس18039783االسالمية الثانوية للبناترام هللا
العلمي92992.9كرميعدنانبشارزينب18039786االسالمية الثانوية للبناترام هللا
العلمي90990.9عنابإيادسالم18039788االسالمية الثانوية للبناترام هللا
العلمي97097صالحمصطفىعمادسندس18039789االسالمية الثانوية للبناترام هللا
العلمي85285.2حمدانحمدانمحمودسوسن18039790االسالمية الثانوية للبناترام هللا
العلمي75375.3حجةتوفيقمازنصفاء18039792االسالمية الثانوية للبناترام هللا
العلمي89289.2أبوشعبانمحمدسميرفاتن18039793االسالمية الثانوية للبناترام هللا
العلمي90090البشيتيشعيبخليلليلى18039794االسالمية الثانوية للبناترام هللا
العلمي78878.8غبنموسىمحمدمنار18039795االسالمية الثانوية للبناترام هللا
العلمي96096المريديعبدالرحمنمنيرنور18039796االسالمية الثانوية للبناترام هللا
العلمي78678.6مريديعبدالرحمنمحمدياسمين18039797االسالمية الثانوية للبناترام هللا
العلمي73973.9غبنموسىرباحدانية18039799النجاح الثانوية للبناترام هللا
العلمي80480.4نصارمحمدسعددالل18039800النجاح الثانوية للبناترام هللا
العلمي94094فرسخشاكرمحمدروان18039801النجاح الثانوية للبناترام هللا
العلمي78478.4ناصرعبدالغنيحمديروان18039802النجاح الثانوية للبناترام هللا
العلمي96896.8مصلحعليزكرياشھد18039803النجاح الثانوية للبناترام هللا
العلمي84784.7صرصورسالمسھيلفاطمة18039804النجاح الثانوية للبناترام هللا
العلمي92992.9مصلحعبدالمجيدشكريلجين18039805النجاح الثانوية للبناترام هللا
العلمي90390.3عبدالحقحسنإسماعيللين18039806النجاح الثانوية للبناترام هللا
العلمي94794.7حمد العارضهمحمدزيادميرنا18039807النجاح الثانوية للبناترام هللا
العلمي96096فلنهلطفيحيدرھبه18039808النجاح الثانوية للبناترام هللا
العلمي93793.7فليفلاسحقأحمدآالء18039809نور الھدى للبناترام هللا
العلمي94094أبو فارةمحمودعزيزآالء18039810نور الھدى للبناترام هللا
العلمي90890.8حرز هللامصطفىعمرآية18039811نور الھدى للبناترام هللا
العلمي95895.8دسهمحمدياسرأسماء18039812نور الھدى للبناترام هللا
العلمي98098منصورعبد المجيدعبد هللاإسراء18039813نور الھدى للبناترام هللا
العلمي90590.5نخلةمصطفىعبد هللادعاء18039815نور الھدى للبناترام هللا
العلمي95195.1طهاسماعيلفرحانسندس18039816نور الھدى للبناترام هللا
العلمي97097زيدأحمدابراھيمشروق18039817نور الھدى للبناترام هللا
العلمي94194.1عدسمحمودمحسنشيرين18039818نور الھدى للبناترام هللا
العلمي91091بيت نوباعلياسماعيلغفران18039819نور الھدى للبناترام هللا



العلمي98498.4محمودعبد الكريممحمدميسم18039821نور الھدى للبناترام هللا
العلمي87987.9دار حمدهمصطفىموسىوالء18039822نور الھدى للبناترام هللا

العلمي79679.6بدوانمحمدسعيداحمد19039901ذكور الملك غازي الثانويةضواحي القدس
العلمي93593.5فقيهموسىسعيداحمد19039902ذكور الملك غازي الثانويةضواحي القدس
العلمي74874.8قنديلابراھيمغازياحمد19039903ذكور الملك غازي الثانويةضواحي القدس
العلمي87187.1زھرانجميلنبيلايمن19039904ذكور الملك غازي الثانويةضواحي القدس
العلمي79379.3فقيهمحمدعدنانحسان19039905ذكور الملك غازي الثانويةضواحي القدس
العلمي80580.5حمودةسعيداحمدحمزة19039906ذكور الملك غازي الثانويةضواحي القدس
العلمي75575.5سمارةسعيدنھروخالد19039908ذكور الملك غازي الثانويةضواحي القدس
العلمي80780.7حوشيةاحمدمحمدخليل19039909ذكور الملك غازي الثانويةضواحي القدس
العلمي83583.5شماسنهعبد هللاموسىصالح19039910ذكور الملك غازي الثانويةضواحي القدس
العلمي73273.2ربيعحسينالياسعبد الحكيم19039911ذكور الملك غازي الثانويةضواحي القدس
العلمي92192.1شماسنهصالحفوزيعدي19039912ذكور الملك غازي الثانويةضواحي القدس
العلمي80880.8حمودةسعيداحمدعمر19039913ذكور الملك غازي الثانويةضواحي القدس
العلمي76576.5شماسنهمحمدرائدليث19039914ذكور الملك غازي الثانويةضواحي القدس
العلمي80080شماسنهعبد هللاديبمحمد19039915ذكور الملك غازي الثانويةضواحي القدس
العلمي70170.1حميدانيوسفبكرمحمد19039916ذكور الملك غازي الثانويةضواحي القدس
العلمي95295.2حوشيةجودةجمالمحمد19039917ذكور الملك غازي الثانويةضواحي القدس
العلمي74974.9محسنمحمودخليلمحمد19039919ذكور الملك غازي الثانويةضواحي القدس
العلمي80780.7ابو عيدمحمدرايقمحمد19039920ذكور الملك غازي الثانويةضواحي القدس
العلمي70870.8سالمينمحمدعبد الحليممحمد19039921ذكور الملك غازي الثانويةضواحي القدس
العلمي81681.6منصورمحمـدعليمحمد19039922ذكور الملك غازي الثانويةضواحي القدس
العلمي92292.2حمودةادريسقاسممحمد19039923ذكور الملك غازي الثانويةضواحي القدس
العلمي68068حوشيةعيسىشاكرمحمود19039924ذكور الملك غازي الثانويةضواحي القدس
العلمي80680.6حمودةديبمحمدمحمود19039925ذكور الملك غازي الثانويةضواحي القدس
العلمي62062فقيهحسينمحمدمصطفى19039926ذكور الملك غازي الثانويةضواحي القدس
العلمي76676.6حميدانيوسفمدحتھيثم19039927ذكور الملك غازي الثانويةضواحي القدس
العلمي90190.1زيدانكاملزايدوسام19039928ذكور الملك غازي الثانويةضواحي القدس
العلمي73673.6عيسىموسىاحمداسامة19039931عناتا الثانوية للبنينضواحي القدس
العلمي77977.9ابراھيمعبدالغنيمحمدحسام19039932عناتا الثانوية للبنينضواحي القدس
العلمي75275.2الھشلمونفتحيمحمد سالمعبدالفتاح19039934عناتا الثانوية للبنينضواحي القدس



العلمي73573.5زيتونعادلوحيدعبدهللا19039935عناتا الثانوية للبنينضواحي القدس
العلمي74774.7عبدالحقموسىعبدالسالمفھمي19039937عناتا الثانوية للبنينضواحي القدس
العلمي86586.5حلوهداودحسينمحمد19039938عناتا الثانوية للبنينضواحي القدس
العلمي75675.6حمودةحسينمنيرانيس19039939ذكور مغتربين بير نباال الثانويةضواحي القدس
العلمي87787.7حبابةعمرانعيسىاياد19039940ذكور مغتربين بير نباال الثانويةضواحي القدس
العلمي86786.7منصوراحمدمحمدضياء19039941ذكور مغتربين بير نباال الثانويةضواحي القدس
العلمي89189.1حجةصبحجمالعبادة19039942ذكور مغتربين بير نباال الثانويةضواحي القدس
العلمي91691.6جبرصمدفھميعبد هللا19039943ذكور مغتربين بير نباال الثانويةضواحي القدس
العلمي88588.5زھرانعمرخالدعمر19039944ذكور مغتربين بير نباال الثانويةضواحي القدس
العلمي90190.1زيدانموسىعمرو19039945ذكور مغتربين بير نباال الثانويةضواحي القدس
العلمي70470.4زعاترةأحمدحسنأحمد19039946ذكور مسقط الثانويةضواحي القدس
العلمي90890.8عبدالرحمنموسىمحمداحمد19039953المعھد العربيضواحي القدس
العلمي91091فرعوناحمدياسيناحمد19039954المعھد العربيضواحي القدس
العلمي83583.5شقيراتاميناحمدامين19039955المعھد العربيضواحي القدس
العلمي68768.7حلبيةعليامينباسل19039956المعھد العربيضواحي القدس
العلمي90990.9ابوھاللسعيدتيسيربشار19039957المعھد العربيضواحي القدس
العلمي97397.3االميرشحادةمحمدحسام19039958المعھد العربيضواحي القدس
العلمي85485.4عويساحمدمحمدحسن19039959المعھد العربيضواحي القدس
العلمي90590.5الشويكيرفيقجوادرفيق19039960المعھد العربيضواحي القدس
العلمي80780.7جفالصبريرمزيصبري19039962المعھد العربيضواحي القدس
العلمي88088جرارمحمدعاھدعبد الرحمن19039963المعھد العربيضواحي القدس
العلمي80080القاضيحسنانورعبد السالم19039964المعھد العربيضواحي القدس
العلمي91291.2عيادمحمدعبدالجليلعبدهللا19039965المعھد العربيضواحي القدس
العلمي65365.3مطرمحمدزيادعدي19039966المعھد العربيضواحي القدس
العلمي96596.5سدر اكرمجمالعلي19039967المعھد العربيضواحي القدس
العلمي89689.6عبدوجليلمحمدعماد19039968المعھد العربيضواحي القدس
العلمي81781.7أبو ماضيخضرسعيدعمر19039969المعھد العربيضواحي القدس
العلمي81381.3المفرحمحمداحمدفراس19039970المعھد العربيضواحي القدس
العلمي90790.7بدرمحمدطالبكمال19039971المعھد العربيضواحي القدس
العلمي91991.9نيروخ ايوبيمحمدايمنمالك19039972المعھد العربيضواحي القدس
العلمي86086الخطيبخليلخطيبمحمد19039973المعھد العربيضواحي القدس



العلمي78978.9الحلبيةمحمدعليمحمد19039974المعھد العربيضواحي القدس
العلمي94194.1شوامرةاسماعيلعمرمحمد19039975المعھد العربيضواحي القدس
العلمي95795.7عويساتمحمودھانيمحمد19039976المعھد العربيضواحي القدس
العلمي96096عريقاتعليسالممحمود19039977المعھد العربيضواحي القدس
العلمي92392.3فتيحهمحمودمحمدمحمود19039978المعھد العربيضواحي القدس
العلمي95095حلبيةعلينعمانمحمود19039979المعھد العربيضواحي القدس
العلمي80580.5فرعونربيعموسىمصعب19039980المعھد العربيضواحي القدس
العلمي90890.8ابوھاللمحمدابراھيممعاويه19039981المعھد العربيضواحي القدس
العلمي86486.4عبدالقادرمحمدبكرمعتصم19039982المعھد العربيضواحي القدس
العلمي81981.9النوافلةداودجميلمنير19039983المعھد العربيضواحي القدس
العلمي86386.3ربيععبدهللامحمدموسى19039984المعھد العربيضواحي القدس
العلمي78778.7ابوطيرصالحجمالھاني19039985المعھد العربيضواحي القدس
العلمي80080عبدالجوادداودجمعةھيثم19039986المعھد العربيضواحي القدس
العلمي88888.8مصطفىجبرانمحمدوسام19039987المعھد العربيضواحي القدس
العلمي80380.3عيادداودمحمدياسر19039988المعھد العربيضواحي القدس
العلمي96396.3صقرانيسعماديسار19039989المعھد العربيضواحي القدس
العلمي83883.8غزاونةمصيطفمحمدآية19040051بنات الرام الثانويةضواحي القدس
العلمي73473.4فاخوريلطفيفخرياسراء19040052بنات الرام الثانويةضواحي القدس
العلمي82982.9عودةحماديوسفبراق19040053بنات الرام الثانويةضواحي القدس
العلمي90390.3أبو جودةسليمانعبد الرحيمفداء19040055بنات الرام الثانويةضواحي القدس
العلمي91591.5غزاونةتحسينفريدة19040056بنات الرام الثانويةضواحي القدس
العلمي85385.3أبو جودةسليمانعبداللطيفليلى19040057بنات الرام الثانويةضواحي القدس
العلمي78478.4ابداحمحمدفھيممنار19040058بنات الرام الثانويةضواحي القدس
العلمي90790.7شاھينمحمدحسيننور19040059بنات الرام الثانويةضواحي القدس
العلمي84584.5ادريسحمدفخرينيفين19040060بنات الرام الثانويةضواحي القدس
العلمي75675.6عودهمحمودتيسيرھبه19040061بنات الرام الثانويةضواحي القدس
العلمي95495.4بيت الھنديطالباسماعيلآية19040062بنات فاطمة الزھراء الثانويةضواحي القدس
العلمي77477.4شعابنةربحيناجحآية19040063بنات فاطمة الزھراء الثانويةضواحي القدس
العلمي60360.3المصريعوضنظيماريج19040064بنات فاطمة الزھراء الثانويةضواحي القدس
العلمي86686.6ابو ديةفرحاتاحمداسيل19040065بنات فاطمة الزھراء الثانويةضواحي القدس
العلمي86086تيمدخيلنضالاعلية19040066بنات فاطمة الزھراء الثانويةضواحي القدس



العلمي95595.5عسافعمرصالحامل19040067بنات فاطمة الزھراء الثانويةضواحي القدس
العلمي77577.5عيسىعوادقيستقوى19040068بنات فاطمة الزھراء الثانويةضواحي القدس
العلمي85585.5مصطفىمحمدجوھرة19040069بنات فاطمة الزھراء الثانويةضواحي القدس
العلمي79679.6القزقيمحمدرياضرنيم19040070بنات فاطمة الزھراء الثانويةضواحي القدس
العلمي93693.6حسينعزتشوقيضحى19040071بنات فاطمة الزھراء الثانويةضواحي القدس
العلمي80480.4دار حمداناحمدنضالعدن19040072بنات فاطمة الزھراء الثانويةضواحي القدس
العلمي82782.7حمدانابراھيمناصرفاطمة19040074بنات فاطمة الزھراء الثانويةضواحي القدس
العلمي91891.8بدوانمحمودجمالاالء الرحمن19040075األموية الثانوية للبناتضواحي القدس
العلمي83083كافيهمحمدعبد الباسطاالء19040076األموية الثانوية للبناتضواحي القدس
العلمي95995.9منصورمحمداحمداية19040077األموية الثانوية للبناتضواحي القدس
العلمي84484.4الشيخمصطفىمحمودافنان19040078األموية الثانوية للبناتضواحي القدس
العلمي91891.8علي حسينحسنيامينتقوى19040079األموية الثانوية للبناتضواحي القدس
العلمي74374.3الجملحسنيسعيدحنين19040080األموية الثانوية للبناتضواحي القدس
العلمي78978.9منصورابراھيمموسىدعاء19040081األموية الثانوية للبناتضواحي القدس
العلمي87687.6ابو عيدسليمانيوسفرند19040082األموية الثانوية للبناتضواحي القدس
العلمي86086ابو صبحمحمدنبيلسعاد19040083األموية الثانوية للبناتضواحي القدس
العلمي91991.9شيخعبد المنعمموسىسناء19040084األموية الثانوية للبناتضواحي القدس
العلمي84684.6الشيخعبد القادرغازيصفاء19040085األموية الثانوية للبناتضواحي القدس
العلمي84284.2ديواناحمدعبد الخالقمروة19040087األموية الثانوية للبناتضواحي القدس
العلمي95295.2مرارعبد هللاسماعيلمروة19040088األموية الثانوية للبناتضواحي القدس
العلمي87787.7زھرانحسينعبد هللامريم19040089األموية الثانوية للبناتضواحي القدس
العلمي91891.8زھرانحسينعارفمنار19040090األموية الثانوية للبناتضواحي القدس
العلمي73073حبابةحسانحسينميساء19040091األموية الثانوية للبناتضواحي القدس
العلمي90590.5حمايلمحمودتيسيرمھا19040092األموية الثانوية للبناتضواحي القدس
العلمي87887.8مرارمحمودمحمدھدى19040093األموية الثانوية للبناتضواحي القدس
العلمي86686.6جملخليلروحيوردة19040094األموية الثانوية للبناتضواحي القدس
العلمي80580.5الخطيبفوازمحمدانوار19040095بنات حزما الثانويةضواحي القدس
العلمي74874.8خطيبمحمدعبد الدايمروان19040097بنات حزما الثانويةضواحي القدس
العلمي79879.8عسكرمحمدعودةزينه19040098بنات حزما الثانويةضواحي القدس
العلمي74874.8كنعانمحمدعمرساميه19040099بنات حزما الثانويةضواحي القدس
العلمي90390.3صالح الدينفزاعسلمانشرين19040100بنات حزما الثانويةضواحي القدس



العلمي81181.1صالح الدينمحمودھانيماجدة19040101بنات حزما الثانويةضواحي القدس
العلمي76976.9دار حسنمصطفىعبد الرحمنمرام19040102بنات حزما الثانويةضواحي القدس
العلمي84384.3جودةعزتغازيمرام19040103بنات حزما الثانويةضواحي القدس
العلمي86886.8بوايةجابرعبد القادرانتصار19040104بنات القبيبة الثانويةضواحي القدس
العلمي74074طهمحمدإبراھيمآالء19040105بنات القبيبة الثانويةضواحي القدس
العلمي81581.5شماسنةمحمدزيادآالء19040106بنات القبيبة الثانويةضواحي القدس
العلمي79179.1فقيهموسىحسينآية19040107بنات القبيبة الثانويةضواحي القدس
العلمي79679.6ربيعموسىمحمدأسيل19040108بنات القبيبة الثانويةضواحي القدس
العلمي84384.3صالحمحمودعليأمل19040109بنات القبيبة الثانويةضواحي القدس
العلمي83383.3جمھورأحمدبكرأميرة19040111بنات القبيبة الثانويةضواحي القدس
العلمي83283.2شماسنةمحمدخليلإخالص19040112بنات القبيبة الثانويةضواحي القدس
العلمي84184.1طبنجةمحمدعمرإسالم19040113بنات القبيبة الثانويةضواحي القدس
العلمي94694.6سالمرزقمحمد بدرانإيمان19040114بنات القبيبة الثانويةضواحي القدس
العلمي63963.9حميدتيسيرعليإيمان19040115بنات القبيبة الثانويةضواحي القدس
العلمي90490.4شماسنةمحمديوسفإيمان19040116بنات القبيبة الثانويةضواحي القدس
العلمي77177.1شماسنةمحمودسليمبيان19040117بنات القبيبة الثانويةضواحي القدس
العلمي82482.4ربيعفؤادمحمدبيان19040118بنات القبيبة الثانويةضواحي القدس
العلمي86586.5حمودةصالحوھيببيان19040119بنات القبيبة الثانويةضواحي القدس
العلمي94194.1ربيععبد الھاديإسماعيلحليمة19040120بنات القبيبة الثانويةضواحي القدس
العلمي91191.1حوشيهسليمانمحمودحنان19040121بنات القبيبة الثانويةضواحي القدس
العلمي92192.1مخطوبنعمانعيسىحنين19040123بنات القبيبة الثانويةضواحي القدس
العلمي86086زھرانياسينقاسمحنين19040124بنات القبيبة الثانويةضواحي القدس
العلمي76876.8شماسنةصالحعبد الناصرخلود19040125بنات القبيبة الثانويةضواحي القدس
العلمي82782.7زھرانجميلمحموددعاء19040126بنات القبيبة الثانويةضواحي القدس
العلمي72372.3مخطوبسعيديوسفدالل19040127بنات القبيبة الثانويةضواحي القدس
العلمي84484.4شماسنةعبد هللامحمددينا19040128بنات القبيبة الثانويةضواحي القدس
العلمي92492.4شماسنةعليعمرريم19040129بنات القبيبة الثانويةضواحي القدس
العلمي72572.5فقيهمحمدناصرزھراء19040130بنات القبيبة الثانويةضواحي القدس
العلمي92892.8شبابمحمدعمرانسارة19040131بنات القبيبة الثانويةضواحي القدس
العلمي87787.7رمضانعبد العالخليلسحر19040132بنات القبيبة الثانويةضواحي القدس
العلمي90390.3فقيهأحمدساميسناء19040133بنات القبيبة الثانويةضواحي القدس



العلمي80680.6جمھورأحمديوسفسھاد19040134بنات القبيبة الثانويةضواحي القدس
العلمي75475.4المطريمحمودعبد المنعمصابرين19040135بنات القبيبة الثانويةضواحي القدس
العلمي85085أبو ديةعزميحسينصمود19040136بنات القبيبة الثانويةضواحي القدس
العلمي81381.3حوشيهمحمدعدنانعائشة19040138بنات القبيبة الثانويةضواحي القدس
العلمي74974.9حوشيهأحمدمصطفىعزيزة19040139بنات القبيبة الثانويةضواحي القدس
العلمي80480.4ضرغامعطامحمودعفاف19040140بنات القبيبة الثانويةضواحي القدس
العلمي77577.5مخطوبمحمدمنورغادة19040141بنات القبيبة الثانويةضواحي القدس
العلمي83683.6فقيهمحمدرياضلينة19040142بنات القبيبة الثانويةضواحي القدس
العلمي78378.3ضرغامعطاعليوالء19040145بنات القبيبة الثانويةضواحي القدس
العلمي97697.6حمدانمحمدنزيهآية19040146بنات عناتا الثانويةضواحي القدس
العلمي79379.3ابراھيمصالحاحمداسماء19040147بنات عناتا الثانويةضواحي القدس
العلمي66366.3رشقصبحيمحمد غازيبراءة19040148بنات عناتا الثانويةضواحي القدس
العلمي85185.1عليانمحمديوسفروان19040149بنات عناتا الثانويةضواحي القدس
العلمي77177.1زاھدةمحمد يحيىشكريصفاء19040150بنات عناتا الثانويةضواحي القدس
العلمي96696.6حسينعبد الباريطهمجدولين19040151بنات عناتا الثانويةضواحي القدس
العلمي91391.3حمدانمحمدابراھيممروة19040153بنات عناتا الثانويةضواحي القدس
العلمي73273.2علويمصطفىمحمدھالة19040154بنات عناتا الثانويةضواحي القدس
العلمي95295.2عبد اللطيفعبدالحقمحمدھبة19040155بنات عناتا الثانويةضواحي القدس
العلمي88788.7جبارينمحمودحامدوفاء19040156بنات عناتا الثانويةضواحي القدس
العلمي82482.4ابو ھاللخضرعيسىامل19040158بنات ابوديس الثانويةضواحي القدس
العلمي77477.4اشقيراتجميلاحمدايمان19040159بنات ابوديس الثانويةضواحي القدس
العلمي80880.8ھلسياحمدمحمدآالء19040160بنات ابوديس الثانويةضواحي القدس
العلمي86886.8فرعونربيعربحيأسحار19040161بنات ابوديس الثانويةضواحي القدس
العلمي94694.6عريقاتعطانبيلأصالة19040162بنات ابوديس الثانويةضواحي القدس
العلمي90190.1الزعاترةعليوحيدأماني19040164بنات ابوديس الثانويةضواحي القدس
العلمي89189.1نوافلهموسىصالحأمل19040165بنات ابوديس الثانويةضواحي القدس
العلمي83983.9عبيداتاحمدتيسيرأنوار19040166بنات ابوديس الثانويةضواحي القدس
العلمي87487.4ابو حديدمحمدمحمودحنين19040169بنات ابوديس الثانويةضواحي القدس
العلمي95395.3ابو ھاللخليلعطاداليا19040170بنات ابوديس الثانويةضواحي القدس
العلمي93993.9ابو ريدةمحمدنادردعاء19040171بنات ابوديس الثانويةضواحي القدس
العلمي91091الخنافسهيوسفمحمددينا19040173بنات ابوديس الثانويةضواحي القدس



العلمي89789.7غباشمحمدسميحرنا19040174بنات ابوديس الثانويةضواحي القدس
العلمي89389.3الزعاترةخليلخضرروال19040176بنات ابوديس الثانويةضواحي القدس
العلمي95495.4الحلبيمحمدحسنسارة19040177بنات ابوديس الثانويةضواحي القدس
العلمي83483.4برغوثياحمدعمادسجود19040178بنات ابوديس الثانويةضواحي القدس
العلمي84984.9عبد القادرخضرعبد الفتاحسماح19040180بنات ابوديس الثانويةضواحي القدس
العلمي97397.3الحلبيةعليعثمانسناء19040181بنات ابوديس الثانويةضواحي القدس
العلمي74174.1عريقاتعبد العزيزعمرسناء19040182بنات ابوديس الثانويةضواحي القدس
العلمي92892.8معتوقعبدهللانادرشروق19040184بنات ابوديس الثانويةضواحي القدس
العلمي82782.7عيادمحمدوھبهصفاء19040185بنات ابوديس الثانويةضواحي القدس
العلمي83783.7سلمانمحمدسلمانعروب19040186بنات ابوديس الثانويةضواحي القدس
العلمي78378.3ابو ھاللمحمدمروانغادة19040188بنات ابوديس الثانويةضواحي القدس
العلمي91591.5حلبيةعليمحمودفاطمة19040189بنات ابوديس الثانويةضواحي القدس
العلمي83283.2جفالمحمدسالمةلبنا19040190بنات ابوديس الثانويةضواحي القدس
العلمي86086حسنمحمدعبدهللالمى19040191بنات ابوديس الثانويةضواحي القدس
العلمي94894.8جفالصالحمحمودمرام19040192بنات ابوديس الثانويةضواحي القدس
العلمي83683.6صالحاحمدسميرمعالي19040193بنات ابوديس الثانويةضواحي القدس
العلمي70370.3بدريهفوزيصائبنجاة19040194بنات ابوديس الثانويةضواحي القدس
العلمي80280.2عليانعيسىمحمدھبه19040195بنات ابوديس الثانويةضواحي القدس
العلمي82082جعفرابراھيميونسھنادي19040196بنات ابوديس الثانويةضواحي القدس
العلمي86786.7المزارعةشتيويسليمانآالء19040198بنات العيزرية الثانويةضواحي القدس
العلمي93293.2فرعونعطاعصاماريج19040200بنات العيزرية الثانويةضواحي القدس
العلمي91591.5الصرصوررجبسالماسراء19040201بنات العيزرية الثانويةضواحي القدس
العلمي74974.9رجوبعبد الجليليوسفاسماء19040202بنات العيزرية الثانويةضواحي القدس
العلمي83583.5حمدانعبد الرحمناحمداسالم19040203بنات العيزرية الثانويةضواحي القدس
العلمي80880.8زرعيخميسموسىاماني19040204بنات العيزرية الثانويةضواحي القدس
العلمي88088قطميرةعليمفيدأنسام19040205بنات العيزرية الثانويةضواحي القدس
العلمي77577.5ابو غيثابراھيمعليبيرين19040206بنات العيزرية الثانويةضواحي القدس
العلمي85785.7محتسباسماعيلعز الدينروان19040208بنات العيزرية الثانويةضواحي القدس
العلمي85385.3فرعونيوسفمازنروان19040209بنات العيزرية الثانويةضواحي القدس
العلمي76576.5قطميرةخليلراضيزينب19040210بنات العيزرية الثانويةضواحي القدس
العلمي81681.6فرعونابراھيمجمالسحر19040211بنات العيزرية الثانويةضواحي القدس



العلمي74174.1بصةايوبصالحسندس19040212بنات العيزرية الثانويةضواحي القدس
العلمي84084الخطيبخليلمحمودسندس19040213بنات العيزرية الثانويةضواحي القدس
العلمي90090فرعوناحمدشعالنشروق19040214بنات العيزرية الثانويةضواحي القدس
العلمي81681.6رزق المصريعبد الغنيزاھرشيماء19040215بنات العيزرية الثانويةضواحي القدس
العلمي83183.1فرعونمحمودكامللمى19040216بنات العيزرية الثانويةضواحي القدس
العلمي79079جبرانجبراناحمدميساء19040217بنات العيزرية الثانويةضواحي القدس
العلمي76976.9قواسميعمرنادرنزيھه19040218بنات العيزرية الثانويةضواحي القدس
العلمي80980.9حمدانفؤادداودھيا19040219بنات العيزرية الثانويةضواحي القدس

العلمي84284.2صالحابراھيمسميراحمد24040304ھشام بن عبد الملك الثانويةاريحا
العلمي77477.4عبدهللاتيسيرمحمدباسل24040306ھشام بن عبد الملك الثانويةاريحا
العلمي75475.4حلومحمدصالح الدينبالل24040307ھشام بن عبد الملك الثانويةاريحا
العلمي76176.1غروفحسينابراھيمحسين24040308ھشام بن عبد الملك الثانويةاريحا
العلمي77777.7شعالنعليعمادداود24040310ھشام بن عبد الملك الثانويةاريحا
العلمي70370.3ابو ليلةحمدانتوفيقرأفت24040311ھشام بن عبد الملك الثانويةاريحا
العلمي74174.1مغربيعبدالرحمنفايزعبدالرحمن24040312ھشام بن عبد الملك الثانويةاريحا
العلمي87787.7جابرعبدالمحسنامجدعبدالمحسن24040313ھشام بن عبد الملك الثانويةاريحا
العلمي98198.1سالمهعبد الحافظكمالعالء الدين24040314ھشام بن عبد الملك الثانويةاريحا
العلمي71971.9سعيفانسليمانخميسلوبومير24040318ھشام بن عبد الملك الثانويةاريحا
العلمي76176.1براھمهعودةكايدمحمد24040321ھشام بن عبد الملك الثانويةاريحا
العلمي65465.4مشعلسليماناحمدمحمود24040324ھشام بن عبد الملك الثانويةاريحا
العلمي75275.2جراھيدمحمداحمدمحمد24040330ذكور العوجا الثانويةاريحا
العلمي78878.8عريناتحسينجميلھاني24040331ذكور العوجا الثانويةاريحا
العلمي83283.2بني عودةدرويشعبد الباسطحمدي24040332الجفتلك الثانوية المختلطةاريحا
العلمي60760.7دراغمهعبد هللاحربيعبد هللا24040333الجفتلك الثانوية المختلطةاريحا
العلمي90390.3دراغمهعبدمحمدمحمود24040334الجفتلك الثانوية المختلطةاريحا
العلمي83983.9حنوناحمدعبد الفتاحايمان24040402بنات اريحا الثانويةاريحا
العلمي89489.4الرجوبعبد القادرجمالحنين24040403بنات اريحا الثانويةاريحا
العلمي94794.7عبدهزيادطارقداليا24040404بنات اريحا الثانويةاريحا
العلمي95095الموقتابراھيمفايزدانة24040405بنات اريحا الثانويةاريحا
العلمي93793.7جابررسميسميردينا24040406بنات اريحا الثانويةاريحا
العلمي87687.6حرباويمحمودعزاترويدة24040407بنات اريحا الثانويةاريحا



العلمي92992.9ابو ستةابراھيمفاخرساره24040408بنات اريحا الثانويةاريحا
العلمي89689.6سعيدعز الدينماھرساره24040409بنات اريحا الثانويةاريحا
العلمي92692.6ھنديمحمدنور الدينلمياء24040411بنات اريحا الثانويةاريحا
العلمي82882.8طميزهعامرموسىماري24040412بنات اريحا الثانويةاريحا
العلمي82482.4القادريجبريلخميسوئام24040414بنات اريحا الثانويةاريحا
العلمي85385.3خوالدهاحمدمحمدوفاء24040415بنات اريحا الثانويةاريحا
العلمي86386.3حسونصالحزياديسرى24040416بنات اريحا الثانويةاريحا
العلمي96596.5ابو فرجزكريمنيراريج24040417فاطمة الزھراء الثانويهاريحا
العلمي96696.6اعمرحسينمحمداسماء24040418فاطمة الزھراء الثانويهاريحا
العلمي95495.4حميدهعليمحياسيل24040419فاطمة الزھراء الثانويهاريحا
العلمي86386.3فتيانيشعبانناجحايناس24040420فاطمة الزھراء الثانويهاريحا
العلمي85285.2القريشيحسنيمحمدحنان24040422فاطمة الزھراء الثانويهاريحا
العلمي88888.8سالمةعبدالعزيزسميردعاء24040423فاطمة الزھراء الثانويهاريحا
العلمي83683.6زغاريابراھيمحسينرحمه24040424فاطمة الزھراء الثانويهاريحا
العلمي91991.9سعيدذياببسامرنا24040425فاطمة الزھراء الثانويهاريحا
العلمي94494.4سعادهسعديسميررنا24040426فاطمة الزھراء الثانويهاريحا
العلمي75875.8حميدهعارفتيسيررناد24040427فاطمة الزھراء الثانويهاريحا
العلمي70370.3عبيدابراھيممحمدرنين24040428فاطمة الزھراء الثانويهاريحا
العلمي88688.6مغربيأحمدجمالزينب24040429فاطمة الزھراء الثانويهاريحا
العلمي90890.8نمريموسىزكيساره24040430فاطمة الزھراء الثانويهاريحا
العلمي83883.8ثبتهعبد الحميدياسرضحى24040431فاطمة الزھراء الثانويهاريحا
العلمي95795.7عباسيعمراحمدليلى24040433فاطمة الزھراء الثانويهاريحا
العلمي73873.8حسنتحسينمحمودمنار24040435فاطمة الزھراء الثانويهاريحا
العلمي84484.4جعبهعبدالفتاحنھادميس24040436فاطمة الزھراء الثانويهاريحا
العلمي77977.9الشريفمحمدمحمد جمال الدين نشوه24040437فاطمة الزھراء الثانويهاريحا
العلمي81581.5عبيدطاھرطارقنعيمه24040438فاطمة الزھراء الثانويهاريحا
العلمي77077اعشيباتذيبتركيآالء24040439بنات العوجا الثانويةاريحا
العلمي66366.3كعابنهطعيمهاكرمجاكلين24040440بنات العوجا الثانويةاريحا
العلمي78978.9ابو رحمهعبد المجيديحيىدياله24040442بنات العوجا الثانويةاريحا
العلمي79179.1دراغمهرفيقحسنآيات24040445الجفتلك الثانوية المختلطةاريحا
العلمي68268.2نفيعاتيوسفوليدانوار24040446الجفتلك الثانوية المختلطةاريحا



العلمي70170.1صعايدهسليمانمعروفسھام24040447الجفتلك الثانوية المختلطةاريحا
العلمي71471.4عمرعبد المعطيخالدغدير24040448الجفتلك الثانوية المختلطةاريحا
العلمي78178.1طريجأحمدناصرھنادي24040450الجفتلك الثانوية المختلطةاريحا
العلمي76876.8زبيداتحسننصاراثير24040451الزبيدات الثانوية المختلطةاريحا
العلمي79579.5زبيداتاحمدمحمدساجده24040453الزبيدات الثانوية المختلطةاريحا
العلمي79579.5زھدعبد الرؤوف طلعتابراھيم13040501ذكور سلفيت الثانويةسلفيت
العلمي90590.5البشررشيد حسيناحمد 13040502ذكور سلفيت الثانويةسلفيت
العلمي77377.3ناصيفاحمد فؤاد احمد 13040505ذكور سلفيت الثانويةسلفيت
العلمي64464.4شتيهاحمدرزقانس13040506ذكور سلفيت الثانويةسلفيت
العلمي82682.6ديكعبد هللاسميربراء13040507ذكور سلفيت الثانويةسلفيت
العلمي79079ابو ماضيسعيدحسامخالد13040508ذكور سلفيت الثانويةسلفيت
العلمي82082حسانعمراديبرامي13040509ذكور سلفيت الثانويةسلفيت
العلمي82182.1عبيدمحمودصبحيسامح13040510ذكور سلفيت الثانويةسلفيت
العلمي77177.1القزقسعيدبشيرسامي 13040511ذكور سلفيت الثانويةسلفيت
العلمي68868.8سليمهموسىفايزضياء13040513ذكور سلفيت الثانويةسلفيت
العلمي85585.5الحمدخميسجمالعلي 13040514ذكور سلفيت الثانويةسلفيت
العلمي90290.2بني نمرهمصباحابرھيممحمد 13040515ذكور سلفيت الثانويةسلفيت
العلمي77377.3الشعراحمدجبر محمد 13040516ذكور سلفيت الثانويةسلفيت
العلمي76776.7ابو زنيطاحمدعمادمحمد 13040517ذكور سلفيت الثانويةسلفيت
العلمي81881.8عبد الفتاحعبد الحميدھانيمحمد 13040518ذكور سلفيت الثانويةسلفيت
العلمي90190.1علقمصالحمحمدمعن 13040520ذكور سلفيت الثانويةسلفيت
العلمي77777.7ابو شھابعبد الغافرعبد الرحيمھشام13040522ذكور سلفيت الثانويةسلفيت
العلمي84984.9شريفحمودهبشيرينال13040524ذكور سلفيت الثانويةسلفيت
العلمي89989.9بدحيوسفثمينيوسف 13040525ذكور سلفيت الثانويةسلفيت
العلمي73973.9سالمهعبدهللاعبدالكريم احمد13040526ذكور بديا الثانويةسلفيت
العلمي66766.7ابراھيم داود درويشاسامه 13040527ذكور بديا الثانويةسلفيت
العلمي88688.6الرابييوسفاحمد اشرف13040528ذكور بديا الثانويةسلفيت
العلمي64864.8موسىصبحي محمد ايمن13040529ذكور بديا الثانويةسلفيت
العلمي78378.3االقرعمحمدسائد بھاء 13040530ذكور بديا الثانويةسلفيت
العلمي96296.2سالمهابراھيم  داود سليم13040533ذكور بديا الثانويةسلفيت
العلمي91291.2عبد الغافر عبد خالد ضياء الدين 13040534ذكور بديا الثانويةسلفيت



العلمي70270.2ابراھيم سعدالدينسليمان طارق 13040536ذكور بديا الثانويةسلفيت
العلمي77677.6سالمهاحمد عائدعدي 13040537ذكور بديا الثانويةسلفيت
العلمي94994.9عثمانتوفيقسعد عكرمه13040540ذكور بديا الثانويةسلفيت
العلمي94594.5سالمهمحمودسليمان فؤاد13040542ذكور بديا الثانويةسلفيت
العلمي74474.4 سالمهلقمانشعيبمحمد 13040543ذكور بديا الثانويةسلفيت
العلمي94294.2طهحمدان فرجمصطفى13040545ذكور بديا الثانويةسلفيت
العلمي85185.1سالمهحسين عبدالناصر نھاد 13040546ذكور بديا الثانويةسلفيت
العلمي95595.5االقرعيوسفمحمد يوسف 13040547ذكور بديا الثانويةسلفيت
العلمي86786.7ردادسميحربحيسميح13040548ذكور الزاوية الثانويةسلفيت
العلمي66466.4كعابنهموسىمحمدصالح 13040549ذكور الزاوية الثانويةسلفيت
العلمي72772.7عياشرشيدراشدعبدهللا 13040550ذكور الزاوية الثانويةسلفيت
العلمي74074شقيرحمودهخضرعدي13040551ذكور الزاوية الثانويةسلفيت
العلمي78478.4عياشمسعودرجاعماد13040553ذكور الزاوية الثانويةسلفيت
العلمي76176.1ديكزھديأحمدعنان13040554ذكور الزاوية الثانويةسلفيت
العلمي79379.3موقديكاملباسممحمد13040556ذكور الزاوية الثانويةسلفيت
العلمي72272.2شحادةسليمانجودتمحمود13040557ذكور الزاوية الثانويةسلفيت
العلمي93593.5ابو صفيهمصطفىتيسيرمصطفى13040558ذكور الزاوية الثانويةسلفيت
العلمي86986.9بوزيهمحمدعمادابراھيم 13040560ذكور كفل حارس الثانويةسلفيت
العلمي89289.2صالحعليزيداسامه  13040561ذكور كفل حارس الثانويةسلفيت
العلمي82182.1بوزيهعيسىفتح هللاعيسى13040562ذكور كفل حارس الثانويةسلفيت
العلمي94794.7صالحمحمد ناجيسعيدمحمد13040565ذكور كفل حارس الثانويةسلفيت
العلمي81581.5عبيدعبد الرحيماحمدمعاذ13040566ذكور كفل حارس الثانويةسلفيت
العلمي97197.1سلمانعبدهللاحمد ايمن13040568ذكور دير استيا الثانويةسلفيت
العلمي90590.5زغلولمحمدايمنحسام13040569ذكور دير استيا الثانويةسلفيت
العلمي87287.2عفونهراجحفايزربيع13040570ذكور دير استيا الثانويةسلفيت
العلمي69969.9سلمانعبدالقادرسميحعبدالقادر13040571ذكور دير استيا الثانويةسلفيت
العلمي77477.4ذيابعبدالكريمعثمانعبدالكريم13040572ذكور دير استيا الثانويةسلفيت
العلمي77077عقلمحمدفايزعالء13040573ذكور دير استيا الثانويةسلفيت
العلمي86686.6عوضموسىحامدقصي13040575ذكور دير استيا الثانويةسلفيت
العلمي78278.2فارسعليبرھومقيس13040576ذكور دير استيا الثانويةسلفيت
العلمي73573.5بركاتموسىرايقانس13040578ذكور بروقين الثانويةسلفيت



العلمي89289.2موسىمحمودكمالايھم13040579ذكور بروقين الثانويةسلفيت
العلمي73673.6عامرمحفوظماجدبشار 13040580ذكور بروقين الثانويةسلفيت
العلمي90490.4صبرهرجاخالدرجاء13040581ذكور بروقين الثانويةسلفيت
العلمي87187.1صبرهعبدالفتاحمحمدعالء13040582ذكور بروقين الثانويةسلفيت
العلمي66866.8عامراحمدعاھدعالم13040583ذكور بروقين الثانويةسلفيت
العلمي86186.1عبدالحميدشريفعبدهللامحمد13040585ذكور بروقين الثانويةسلفيت
العلمي72372.3علي شيخ عمراحمداسعدمحمود13040586ذكور بروقين الثانويةسلفيت
العلمي92292.2بركاتمحمودوليدمحمود13040587ذكور بروقين الثانويةسلفيت
العلمي75675.6سمارهعبدالمنعمسليمانمنقذ13040588ذكور بروقين الثانويةسلفيت
العلمي93293.2ديكإبراھيم إياد اسماعيل 13040590ذكور كفر الديك الثانويةسلفيت
العلمي89889.8علي أحمديوسفمحمدعبدالحميد13040591ذكور كفر الديك الثانويةسلفيت
العلمي74974.9علي أحمدعليصالحعزت13040592ذكور كفر الديك الثانويةسلفيت
العلمي91291.2ناجيإبراھيم مازن عودة 13040593ذكور كفر الديك الثانويةسلفيت
العلمي75075الديكعيسى محمد ليث 13040594ذكور كفر الديك الثانويةسلفيت
العلمي91291.2نصارفؤاد جمال معاذ 13040596ذكور كفر الديك الثانويةسلفيت
العلمي85385.3دار الديكساري نظام ھشام 13040597ذكور كفر الديك الثانويةسلفيت
العلمي72572.5عبدهللايونسعونياحمد13040598ذكور دير بلوط الثانويةسلفيت
العلمي70170.1موسىإسماعيلحسيناسماعيل13040599ذكور دير بلوط الثانويةسلفيت
العلمي65165.1جودةإدريسمحمدرشاد13040600ذكور دير بلوط الثانويةسلفيت
العلمي90890.8دارموسىعودةفالحعنان13040601ذكور دير بلوط الثانويةسلفيت
العلمي93393.3مصطفىصالحسليماننجده13040602ذكور دير بلوط الثانويةسلفيت
العلمي91091مصلحعبد اللطيف مفيدانس 13040603ذكور سرطه الثانويةسلفيت
العلمي81681.6شلبيحسنناصرحسن13040606ذكور سرطه الثانويةسلفيت
العلمي93393.3عوض هللارضاعبد الكريمرضا 13040607ذكور سرطه الثانويةسلفيت
العلمي93293.2خطيبموسىاحمد فاروق13040609ذكور سرطه الثانويةسلفيت
العلمي91991.9صالحفرحغالبمحمد13040611ذكور سرطه الثانويةسلفيت
العلمي70670.6صالحمحمدزيادمحمود13040612ذكور سرطه الثانويةسلفيت
العلمي70670.6مصلحعبد اللطيف جمالمعتز13040613ذكور سرطه الثانويةسلفيت
العلمي81281.2صرصورمحمدعبد هللانبيل13040614ذكور سرطه الثانويةسلفيت
العلمي88788.7رياناسعداحمداسعد13040616ذكور قراوة بني حسان الثانويةسلفيت
العلمي82482.4عاصيمحمدعبد الحافظصھيب13040617ذكور قراوة بني حسان الثانويةسلفيت



العلمي67567.5عاصياحمدفؤادطاھر13040618ذكور قراوة بني حسان الثانويةسلفيت
العلمي82382.3عاصيمحمدنوافمازن13040619ذكور قراوة بني حسان الثانويةسلفيت
العلمي79179.1سعيدمحمد سعيدعبد الفتاحانس13040620ذكور مردة الثانويةسلفيت
العلمي89089سليمانمحمودمحمدباھر13040621ذكور مردة الثانويةسلفيت
العلمي88088احمد بكرشوقيغسانربيع13040622ذكور مردة الثانويةسلفيت
العلمي88988.9خفشحافظعصمتعلي13040623ذكور مردة الثانويةسلفيت
العلمي80280.2ابراھيماحمدفتحيمكرم13040625ذكور مردة الثانويةسلفيت
العلمي81881.8خفشعفيفعاطفيزن13040626ذكور مردة الثانويةسلفيت
العلمي69269.2سلطانعليسليمصابر 13040627ذكور حارس الثانويةسلفيت
العلمي85285.2شمالويعبدناجيكرم 13040629ذكور حارس الثانويةسلفيت
العلمي78978.9سمارةاحمدعبد الرحيممحمود13040630ذكور حارس الثانويةسلفيت
العلمي86986.9عبد الباقيعبد الجليلحاتماحمد13040632ذكور زيتا جماعين الثانويةسلفيت
العلمي84584.5ريانعبد الفتاح محمد احمد 13040633ذكور زيتا جماعين الثانويةسلفيت
العلمي91291.2عبد الحقعبد الفتاح عبد الناصرجھاد13040634ذكور زيتا جماعين الثانويةسلفيت
العلمي93293.2حسينعبد اللطيفمحمد عبد الماجد13040636ذكور زيتا جماعين الثانويةسلفيت
العلمي87187.1عسافطهعليانغيث13040637ذكور زيتا جماعين الثانويةسلفيت
العلمي72072عبد الباقيناصراحمدمصطفى13040638ذكور زيتا جماعين الثانويةسلفيت
العلمي90790.7شتيهفؤادجميل اسراء13040701بنات سلفيت الثانويةسلفيت
العلمي82982.9حمودهعبدالحميدجبرانصار13040702بنات سلفيت الثانويةسلفيت
العلمي90890.8زھدھشامعبدالرحيمتسنيم13040703بنات سلفيت الثانويةسلفيت
العلمي97297.2عفانةاسماعيلمثقالروز13040705بنات سلفيت الثانويةسلفيت
العلمي79379.3عزامخالدرفعتسجى 13040706بنات سلفيت الثانويةسلفيت
العلمي96596.5عفانياسماعيلشوكتسالف13040707بنات سلفيت الثانويةسلفيت
العلمي85885.8شريفحمودهانورسلمى13040708بنات سلفيت الثانويةسلفيت
العلمي81881.8حسانعبدالمھديمعزوزسيرين13040710بنات سلفيت الثانويةسلفيت
العلمي88088خفشزكيرسالنشروق13040711بنات سلفيت الثانويةسلفيت
العلمي83083عفانةعبدالرحمنفتحيفاطمه13040712بنات سلفيت الثانويةسلفيت
العلمي95395.3ابوعرقوبعبدهللانزارالنا13040714بنات سلفيت الثانويةسلفيت
العلمي81981.9شاھينعبدالرحمنعبدالرحيممنى13040719بنات سلفيت الثانويةسلفيت
العلمي80780.7عزريلسعيدزيادمي13040720بنات سلفيت الثانويةسلفيت
العلمي95395.3شتيهعبدالقادرعمادنور13040721بنات سلفيت الثانويةسلفيت



العلمي85885.8زبيديامينجمالھناء13040722بنات سلفيت الثانويةسلفيت
العلمي88088زھدعزتزھيرھناء13040723بنات سلفيت الثانويةسلفيت
العلمي89389.3اعبيهيوسفمحمدھنادي13040724بنات سلفيت الثانويةسلفيت
العلمي94894.8حسينابراھيممرواناديبة13040725بنات بديا الثانويةسلفيت
العلمي94594.5الرابيعبدالحفيظمحمداسراء13040726بنات بديا الثانويةسلفيت
العلمي93693.6كنعانفايزيوسفاسيل13040727بنات بديا الثانويةسلفيت
العلمي85285.2قرممصطفىزھراناالء13040728بنات بديا الثانويةسلفيت
العلمي84884.8كنعانفايزمحموداالء13040729بنات بديا الثانويةسلفيت
العلمي79379.3سالمهعبد الرحمنابراھيمتسنيم13040730بنات بديا الثانويةسلفيت
العلمي86086سالمهنمرعيادثراء13040731بنات بديا الثانويةسلفيت
العلمي95295.2السيداحمديوسفمصطفىحلوه13040732بنات بديا الثانويةسلفيت
العلمي91991.9سالمهابراھيممنذررواء13040734بنات بديا الثانويةسلفيت
العلمي89989.9احمدعزتعبدالكريمروال13040735بنات بديا الثانويةسلفيت
العلمي93293.2رشيدمحمودماھرسالم13040736بنات بديا الثانويةسلفيت
العلمي73873.8عقلمحمدحاتمسناء13040737بنات بديا الثانويةسلفيت
العلمي75375.3عسافمصطفىاسماعيلسندس13040738بنات بديا الثانويةسلفيت
العلمي92892.8دعاسيوسفمصطفىسھاد13040739بنات بديا الثانويةسلفيت
العلمي76776.7ابو ليلىداودجمالعبير13040740بنات بديا الثانويةسلفيت
العلمي98398.3طهرستمسعدعرين13040741بنات بديا الثانويةسلفيت
العلمي92492.4الدلوعبدالحافظمحمدعزيزة13040742بنات بديا الثانويةسلفيت
العلمي94094حسينمصطفىعبدالرحيمفايزه13040743بنات بديا الثانويةسلفيت
العلمي64964.9عثمانعبدالكريمفالحفايزه13040744بنات بديا الثانويةسلفيت
العلمي91391.3يعقوبمحمودياسينفايزه13040745بنات بديا الثانويةسلفيت
العلمي97797.7عامورمحمدمحمودفداء13040746بنات بديا الثانويةسلفيت
العلمي70170.1حسينعبدالرحيمضراركفاح13040747بنات بديا الثانويةسلفيت
العلمي85185.1عسافمحمدعسافمرام13040749بنات بديا الثانويةسلفيت
العلمي90690.6عاصيصدقيعمرمرح13040750بنات بديا الثانويةسلفيت
العلمي78278.2سالمهاسماعيلسامينسرين13040751بنات بديا الثانويةسلفيت
العلمي79779.7عامرمحمدنايفنوف13040752بنات بديا الثانويةسلفيت
العلمي80280.2عامرمحمدصالحھالة13040753بنات بديا الثانويةسلفيت
العلمي91091عسافيوسفعطيةھبة13040754بنات بديا الثانويةسلفيت



العلمي92692.6رابيمحموديعقوبوسام13040755بنات بديا الثانويةسلفيت
العلمي85385.3احمدعزتھشاموعد13040756بنات بديا الثانويةسلفيت
العلمي88488.4عقلعزيزمازنوفاء13040758بنات بديا الثانويةسلفيت
العلمي80280.2صبرهعبداللطيفحسناالء13040759ذكور بروقين الثانويةسلفيت
العلمي77877.8عبدالرحمناسماعيلعبدالحكيمبيان13040760ذكور بروقين الثانويةسلفيت
العلمي89889.8عبدالرحمنسليمعمربيان13040761ذكور بروقين الثانويةسلفيت
العلمي89089صبرهابراھيممحمدداليا13040762ذكور بروقين الثانويةسلفيت
العلمي96496.4صبرهعبدالفتاحنعيمربا13040763ذكور بروقين الثانويةسلفيت
العلمي78578.5عبد الھادي حمزة تيسير ديانا 13040765بنات كفر الديك الثانويةسلفيت
العلمي95895.8ناجينايف اسماعيل رزان 13040766بنات كفر الديك الثانويةسلفيت
العلمي86286.2مرعي حسن آدم رنا 13040767بنات كفر الديك الثانويةسلفيت
العلمي74974.9علي احمدمطرمنيرسلسبيل13040768بنات كفر الديك الثانويةسلفيت
العلمي92592.5نصار فؤاد نيجرو صفاء 13040769بنات كفر الديك الثانويةسلفيت
العلمي78878.8علي احمدصبحينائلعيون13040770بنات كفر الديك الثانويةسلفيت
العلمي86186.1ديك عباس حسنينغدير 13040771بنات كفر الديك الثانويةسلفيت
العلمي88188.1احمدعامر فايقھناء13040772بنات كفر الديك الثانويةسلفيت
العلمي71171.1قرعوشوصفيحسيباسيل13040773ذكور دير بلوط الثانويةسلفيت
العلمي91191.1عبدالجواديوسفعبداللطيفامنة13040774ذكور دير بلوط الثانويةسلفيت
العلمي78678.6يوسفنمرنبيلايمان13040775ذكور دير بلوط الثانويةسلفيت
العلمي78878.8عبدالجواديونسيعقوبتسنيم13040776ذكور دير بلوط الثانويةسلفيت
العلمي94094مصطفىغالبحسنتغريد13040777ذكور دير بلوط الثانويةسلفيت
العلمي87987.9مصطفىعثمانمحموددالية13040778ذكور دير بلوط الثانويةسلفيت
العلمي87987.9مصطفىبشيرعادلدعاء13040779ذكور دير بلوط الثانويةسلفيت
العلمي76076تفاحةعبدهللاسميحعال13040780ذكور دير بلوط الثانويةسلفيت
العلمي88688.6عليعمراحمد سجا13040781بنات الزاوية الثانويةسلفيت
العلمي72972.9عياشمسعودابراھيمسجود13040782بنات الزاوية الثانويةسلفيت
العلمي89289.2جودهمحمدرضوانشروق13040783بنات الزاوية الثانويةسلفيت
العلمي86586.5علي محمودجودهجودتصبحية13040784بنات الزاوية الثانويةسلفيت
العلمي86286.2شقيرحسننظميضحى13040785بنات الزاوية الثانويةسلفيت
العلمي88188.1ابو عصبيمحمدسليمانفاطمه13040786بنات الزاوية الثانويةسلفيت
العلمي70470.4جبرانعمر عبد الھاديكريمه13040787بنات الزاوية الثانويةسلفيت



العلمي94294.2عبد الباقيجوديعبد العزيزمنار13040788بنات الزاوية الثانويةسلفيت
العلمي81781.7جبرانعمرعبد المنعمناديه13040789بنات الزاوية الثانويةسلفيت
العلمي87087ردادحسنعبد الغافرنوال13040790بنات الزاوية الثانويةسلفيت
العلمي74674.6عياشحسينعدنانھديل13040791بنات الزاوية الثانويةسلفيت
العلمي98198.1شقيربكراحمدياسمين13040792بنات الزاوية الثانويةسلفيت
العلمي93193.1بوزيهمحمدخليلاسراء13040793بنات كفل حارس الثانويةسلفيت
العلمي83383.3قاقجاسرمحمداسالم13040796بنات كفل حارس الثانويةسلفيت
العلمي84084صالحاسماعيلمحمدافنان13040798بنات كفل حارس الثانويةسلفيت
العلمي74474.4احمدجاسريونسانسام13040799بنات كفل حارس الثانويةسلفيت
العلمي88388.3صالحعبد الجليلمحمد نظامرويده13040800بنات كفل حارس الثانويةسلفيت
العلمي84884.8دار صالحمصطفىعبد المجيدشروق13040801بنات كفل حارس الثانويةسلفيت
العلمي70970.9قاقفايزمرعبشريھان13040802بنات كفل حارس الثانويةسلفيت
العلمي76676.6قيشاويعطيهمحمدضحى13040803بنات كفل حارس الثانويةسلفيت
العلمي83483.4ابو يعقوبعبد السالمحاتمعبير13040805بنات كفل حارس الثانويةسلفيت
العلمي91791.7شقورزھديعليغيداء13040806بنات كفل حارس الثانويةسلفيت
العلمي81381.3بوزيهنوافمھندوالء13040810بنات كفل حارس الثانويةسلفيت
العلمي70970.9بوزيهفريدخالدياسمين13040811بنات كفل حارس الثانويةسلفيت
العلمي79979.9قاقفايزعائدياسمين13040812بنات كفل حارس الثانويةسلفيت
العلمي81681.6ابو شمهعبودياسينياسمين13040813بنات كفل حارس الثانويةسلفيت
العلمي89189.1كجكخليلحسيناحالم13040814بنات دير استيا الثانويةسلفيت
العلمي94294.2سلمانسليمانمفيداسراء13040815بنات دير استيا الثانويةسلفيت
العلمي74574.5الخطيبزھديمحمودجمانه13040816بنات دير استيا الثانويةسلفيت
العلمي84184.1عوضسالمهرفيقرونق13040817بنات دير استيا الثانويةسلفيت
العلمي88088عوضذيبخلدونزينه13040818بنات دير استيا الثانويةسلفيت
العلمي96496.4سلمانعليعوضسرى13040819بنات دير استيا الثانويةسلفيت
العلمي96596.5ابو ناصرعبد اللطيفماجدسرى13040820بنات دير استيا الثانويةسلفيت
العلمي81381.3دعاسسليمانمحمودفداء13040822بنات دير استيا الثانويةسلفيت
العلمي88788.7ابوحجلهأمينعليلبنى13040823بنات دير استيا الثانويةسلفيت
العلمي71971.9ذيبذيبنعيمھبه13040824بنات دير استيا الثانويةسلفيت
العلمي83983.9مرعيمحمدابراھيماميرة 13040825بنات قراوة بني حسان الثانويةسلفيت
العلمي88388.3كنعانمحمدأحمدضحى 13040826بنات قراوة بني حسان الثانويةسلفيت



العلمي74974.9ريانرزقعزتضحى 13040827بنات قراوة بني حسان الثانويةسلفيت
العلمي89289.2مرعيھارونمحفوظفاطمة13040828بنات قراوة بني حسان الثانويةسلفيت
العلمي86086مرعيسعيدمحمدنداء13040829بنات قراوة بني حسان الثانويةسلفيت
العلمي93293.2طهأحمدبھاء الدينابرار 13040830بنات سرطة الثانويةسلفيت
العلمي91191.1صرصورفريدبھاء الدينانوار 13040831بنات سرطة الثانويةسلفيت
العلمي90290.2خطيب صالح صالح اية13040832بنات سرطة الثانويةسلفيت
العلمي83183.1خطيب مصطفى سميحراية 13040833بنات سرطة الثانويةسلفيت
العلمي94394.3صالحعبد الحافظ محمد رجاء 13040834بنات سرطة الثانويةسلفيت
العلمي89989.9صرصوريوسفبشيرسامية13040835بنات سرطة الثانويةسلفيت
العلمي75075صرصورفريد خالد وعد 13040836بنات سرطة الثانويةسلفيت
العلمي72872.8خفشصدقيصادقازھار13040837ذكور مردة الثانويةسلفيت
العلمي81381.3سليمانمحمودعزميفاطمة13040838ذكور مردة الثانويةسلفيت
العلمي83783.7ابداحعليعزامنفين13040840ذكور مردة الثانويةسلفيت
العلمي77577.5سلطانصالحسامي االء13040843ذكور حارس الثانويةسلفيت
العلمي87887.8شمالويعليياسين االء13040844ذكور حارس الثانويةسلفيت
العلمي86986.9قاسمخالدصابرحنان 13040845ذكور حارس الثانويةسلفيت
العلمي86186.1داودمحمدعارف حنين 13040846ذكور حارس الثانويةسلفيت
العلمي69669.6صوفصادقنسيمرجاء 13040848ذكور حارس الثانويةسلفيت
العلمي79879.8شمالويسعيد سعاديريم13040850ذكور حارس الثانويةسلفيت
العلمي74374.3سلطانمحمدصبريسناء13040851ذكور حارس الثانويةسلفيت
العلمي87487.4داودمحمد عبد هللاشيرين13040852ذكور حارس الثانويةسلفيت
العلمي82782.7سلطانحسنبسيمفتون 13040854ذكور حارس الثانويةسلفيت
العلمي76176.1صبيحاحمدعزيزامنة 13040855ذكور زيتا جماعين الثانويةسلفيت
العلمي79279.2بكرعبد الرحمن محمد خديجة13040857ذكور زيتا جماعين الثانويةسلفيت
العلمي75875.8حايقعبد السالمفؤاددالل13040858ذكور زيتا جماعين الثانويةسلفيت
العلمي79779.7الصوفعبدعزامصفاء13040860ذكور زيتا جماعين الثانويةسلفيت
العلمي75475.4عبد الحقمحمدمفلحعايشة13040861ذكور زيتا جماعين الثانويةسلفيت

العلمي78478.4معالمحمدايادابراھيم11040901بيتا الثانوية للبنبنجنوب نابلس
العلمي85685.6شلطفعبدالخالقجھاداحمد11040902بيتا الثانوية للبنبنجنوب نابلس
العلمي91091اقطشفايزوصفياحمد11040904بيتا الثانوية للبنبنجنوب نابلس
العلمي76876.8بني شمسهيونسجمالاسامه11040905بيتا الثانوية للبنبنجنوب نابلس



العلمي64764.7خضرفايقمحمد ھاشماشرف11040906بيتا الثانوية للبنبنجنوب نابلس
العلمي87887.8عودهاحمدعبدالناصرجمال11040910بيتا الثانوية للبنبنجنوب نابلس
العلمي69869.8يمكفايزفخريسامح11040912بيتا الثانوية للبنبنجنوب نابلس
العلمي73573.5اعرجشحادةعدنانسامر11040913بيتا الثانوية للبنبنجنوب نابلس
العلمي97397.3معالمحمد رشديمحمد بكرشھيد11040915بيتا الثانوية للبنبنجنوب نابلس
العلمي83683.6داودموسىتيسيرصدام11040916بيتا الثانوية للبنبنجنوب نابلس
العلمي72772.7حمايلتوفيقحمودهصھيب11040917بيتا الثانوية للبنبنجنوب نابلس
العلمي68468.4يمكسعيدمحمد صالحضياء11040918بيتا الثانوية للبنبنجنوب نابلس
العلمي71571.5يمكعبدالغنيھاشمعاصم11040919بيتا الثانوية للبنبنجنوب نابلس
العلمي85685.6جباليابراھيمحسينعدي11040920بيتا الثانوية للبنبنجنوب نابلس
العلمي64364.3خضيراحمدعبدهللاعدي11040921بيتا الثانوية للبنبنجنوب نابلس
العلمي85285.2حمايلمھيبعبدالناصرعطاء11040922بيتا الثانوية للبنبنجنوب نابلس
العلمي87387.3حمايلعبدطايلعالء الدين11040923بيتا الثانوية للبنبنجنوب نابلس
العلمي80080بلوطصبريزاھيعالء11040924بيتا الثانوية للبنبنجنوب نابلس
العلمي72472.4سلمانابراھيمحسنعلي11040925بيتا الثانوية للبنبنجنوب نابلس
العلمي68968.9حمايلمحمودعيسىعمر11040926بيتا الثانوية للبنبنجنوب نابلس
العلمي64964.9دويكاتمحمدفايزمھند11040928بيتا الثانوية للبنبنجنوب نابلس
العلمي72672.6ابو مازنمحمودطالبنشأت11040929بيتا الثانوية للبنبنجنوب نابلس
العلمي72072حميدانعبدالرحيمفتحيھارون11040930بيتا الثانوية للبنبنجنوب نابلس
العلمي88788.7بني شمسهعثماناحمديحيى11040931بيتا الثانوية للبنبنجنوب نابلس
العلمي74774.7جالدمحمدحمديوسف11040932بيتا الثانوية للبنبنجنوب نابلس
العلمي91091قادوسمحمديحيىأحمد11040934بورين الثانوية المختلطةجنوب نابلس
العلمي80780.7قادوساسماعيلجمالبالل11040935بورين الثانوية المختلطةجنوب نابلس
العلمي87987.9عمرتوفيققاسممحمد11040938بورين الثانوية المختلطةجنوب نابلس
العلمي77077مخلوفحسنمحمدأحمد11040942عصيرة القبلية الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلمي75775.7زيادهعبدهللانزارأحمد11040943عصيرة القبلية الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلمي80980.9قطمصطفىعبد الناصرأسيد11040944عصيرة القبلية الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلمي94694.6عبد اللطيفعمرانباسمحمزه11040945عصيرة القبلية الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلمي81781.7زيادهعبد هللاجمالمحمد11040949عصيرة القبلية الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلمي83483.4ياسينحسينعليمحمد11040950عصيرة القبلية الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلمي82582.5حمدانواصفأيمنمصعب11040951عصيرة القبلية الثانوية للبنينجنوب نابلس



العلمي87687.6زيادهمحمدوليدمھدي11040952عصيرة القبلية الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلمي91991.9عواديحيىمعنأحمد11040953عورتا الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلمي91791.7عوادفوزيمحمدحكم11040954عورتا الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلمي94894.8دراوشهعايدناجحرسالن11040955عورتا الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلمي66366.3قواريقمحمودعبدهللاسعيد11040956عورتا الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلمي84484.4عوادصديقجميلصديق11040957عورتا الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلمي84484.4دراوشهعيسىعليضياء11040958عورتا الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلمي94494.4قواريقعليناجحعلي11040960عورتا الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلمي77177.1عدوانعبدالجليلھشامفتحي11040961عورتا الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلمي74174.1عوادفتحيعمادقاھر11040962عورتا الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلمي81081عوادسليمآدموديع11040963عورتا الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلمي80380.3خاروفأحمدفوازثابت11040968حوارة الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلمي78378.3شحادةداودغازيداود11040970حوارة الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلمي89689.6عودهمطيععبد الناصرسامي11040971حوارة الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلمي94194.1ضميديعبد الرحيمناجحعبد الرحيم11040975حوارة الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلمي75975.9سليمانحسنحافظعبد هللا11040976حوارة الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلمي80380.3عوضاحمدحسنأحمد11040979جماعين الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلمي84884.8حج عليعليمحمودأحمد11040980جماعين الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلمي87687.6حج عليكاملحسنيثامر11040981جماعين الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلمي84884.8شحادةحسنينضالحسام11040982جماعين الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلمي92392.3عوضعمرعبد الرحيمحمزه11040983جماعين الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلمي79679.6حمدسميحساطيصالح الدين11040986جماعين الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلمي80380.3أبو عمرعبد الرحمنأحمدعبد الرحمن11040987جماعين الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلمي94194.1زيتاويأحمدعزاتعز الدين11040988جماعين الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلمي92092صفديحسنصالحمحمد11040992جماعين الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلمي88688.6خضيرخضيرعبد الحميدمحمد11040993جماعين الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلمي75175.1زيتاويابراھيموجيهمحمد11040994جماعين الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلمي75175.1أبو عمرناجييونسمحمد11040995جماعين الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلمي95095عليعبدهللاھيثممعاذ11040996جماعين الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلمي80880.8حسنعبدالمالكعاطفابراھيم11040997عقربا الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلمي73973.9بني جامعبشيرغسانبشير11040999عقربا الثانوية للبنينجنوب نابلس



العلمي89689.6بني جامعابراھيمبدرعدنان11041006عقربا الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلمي95395.3بني جابرزھدينمرعمر11041007عقربا الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلمي68968.9زين الدينفوزيھيثمفايز11041009عقربا الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلمي74874.8زين الدينزعلياسرمحمد11041010عقربا الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلمي96196.1الضابطعقلهفوزيمعاذ11041011عقربا الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلمي92292.2بني منيهعبدالرؤوفرأفتمقداد11041013عقربا الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلمي84984.9بني جامعبشيرباللنادر11041015عقربا الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلمي74874.8حسننايفشاھرجواد11041019الشھيد ياسر عرفات الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلمي76376.3عوادعبد القادرمحمودساجد11041021الشھيد ياسر عرفات الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلمي76876.8حسنعبد العزيزمحمودسيف11041022الشھيد ياسر عرفات الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلمي71571.5عودهعارفمحمدعمر11041024الشھيد ياسر عرفات الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلمي77477.4كنعانذيبابراھيممحمد11041026الشھيد ياسر عرفات الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلمي85385.3حسنعبد الرحيمموسىمعاذ11041028الشھيد ياسر عرفات الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلمي81381.3ابو صنوبرمعروفتركيھمام11041029الشھيد ياسر عرفات الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلمي81281.2كنعانمصطفىزھيريوسف11041030الشھيد ياسر عرفات الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلمي82182.1حج محمدفوزياسامهابراھيم11041031تلفيت الثانوية المختلطةجنوب نابلس
العلمي81981.9مسلميوسففرحاناسامه11041032تلفيت الثانوية المختلطةجنوب نابلس
العلمي75975.9عواديوسفمحمدصالح الدين11041034تلفيت الثانوية المختلطةجنوب نابلس
العلمي82782.7منصوريوسفماھرمحمد11041036تلفيت الثانوية المختلطةجنوب نابلس
العلمي85785.7عبد الرازقحسنيوسف محمد حسين11041038الساوية/اللبن الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلمي77677.6عويساسماعيلوائلاسماعيل11041039الساوية/اللبن الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلمي90690.6عطيانيمصطفىيوسفاياد11041040الساوية/اللبن الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلمي68768.7حكواتيعسكرعبد هللاعبد الرحمن11041042الساوية/اللبن الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلمي84984.9محامدهعبد الرحيممحمدعبد الرحيم11041043الساوية/اللبن الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلمي73173.1دراغمهمحمدابراھيممحمد11041044الساوية/اللبن الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلمي71471.4دراغمهمحمدعبد الحيمحمد11041045الساوية/اللبن الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلمي82982.9لبومحمدابراھيماسماعيل11041048قريوت الثانوية المختلطةجنوب نابلس
العلمي77577.5حسينمحمد راتباحمدراتب11041050قريوت الثانوية المختلطةجنوب نابلس
العلمي72272.2مرادوهطاھرمحمودصامد11041051قريوت الثانوية المختلطةجنوب نابلس
العلمي77977.9مرداويمحمدفقيهعالء11041052قريوت الثانوية المختلطةجنوب نابلس
العلمي91391.3معمرعمرعبد الحميدعمر11041053قريوت الثانوية المختلطةجنوب نابلس



العلمي75475.4عازمفريزعبد هللافريز11041054قريوت الثانوية المختلطةجنوب نابلس
العلمي80080موسىحسنحسينمعتصم11041055قريوت الثانوية المختلطةجنوب نابلس
العلمي92492.4سالودهخطابعبد الباسطخطاب11041056دوما الثانوية المختلطةجنوب نابلس
العلمي79679.6دوابشهعبد الكريمنزيهمحمد11041057دوما الثانوية المختلطةجنوب نابلس
العلمي91991.9دوابشهعليمسعوديوسف11041059دوما الثانوية المختلطةجنوب نابلس
العلمي78178.1شحروجعطيهكاملبراء11041063ذكور الراشد الثانويةجنوب نابلس
العلمي86386.3اقرععبد الفتاحطلعتسليمان11041065ذكور الراشد الثانويةجنوب نابلس
العلمي79779.7محسنعربيأحمدصالح11041067ذكور الراشد الثانويةجنوب نابلس
العلمي83283.2ازعرفرحكمالطالل11041068ذكور الراشد الثانويةجنوب نابلس
العلمي64764.7عابدشحادةعبد هللاعبد الرحمن11041069ذكور الراشد الثانويةجنوب نابلس
العلمي73373.3عملهعبد هللاقاسمعبد هللا11041070ذكور الراشد الثانويةجنوب نابلس
العلمي78078اقرعأحمدمحمدعبد المجيد11041071ذكور الراشد الثانويةجنوب نابلس
العلمي69169.1شحروجسالمعزتعيسى11041074ذكور الراشد الثانويةجنوب نابلس
العلمي70770.7ازعرمحمدعبد الرحمنمحمد11041077ذكور الراشد الثانويةجنوب نابلس
العلمي91891.8ازعرخليلأحمدمنتصر11041080ذكور الراشد الثانويةجنوب نابلس
العلمي80480.4شحروجزھدينعيميوسف11041084ذكور الراشد الثانويةجنوب نابلس
العلمي88288.2بني شمسهعثمانمحمودآالء11041151بيتا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي97197.1سلماناحمدنعيمأنسام11041152بيتا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي97497.4دويكاتمحمدمحموداسراء11041153بيتا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي95595.5بني شمسهعوضنعيمايمان11041154بيتا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي86286.2حمايلمحمودجمعهايناس11041155بيتا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي94494.4اعديلهتركياحمدايه11041156بيتا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي80880.8عبد هللافرحانبھجتايه11041157بيتا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي76176.1حمايلعبدعيسىجيھان11041159بيتا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي84184.1عديليعبد الجليلفخريحنين11041160بيتا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي94094دويكاتمحمدعبد الرحمنسحر11041161بيتا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي79379.3جباليعيسىرياضسالم11041162بيتا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي89889.8حمايلمھيبيحيىسميه11041163بيتا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي84984.9يمكنور الدينسالمهشروق11041164بيتا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي72772.7عيسىعبد المؤمنعبد الغافرغاده11041166بيتا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي85285.2بني شمسهمحمدنبيللمى11041167بيتا الثانوية للبناتجنوب نابلس



العلمي84784.7يمكعابدينحاتملينده11041168بيتا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي73373.3يمكعابدينعمادنور11041172بيتا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي91991.9بني شمسهعبد هللاحسامھزار11041173بيتا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي88788.7جباليحميداحمدوالء11041174بيتا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي69869.8عيسىعبد المؤمنعبد الناصروالء11041175بيتا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي87587.5نجارقاسمعدنانآالء11041176بورين الثانوية المختلطةجنوب نابلس
العلمي79979.9خليفهاحمدغساناسماء11041178بورين الثانوية المختلطةجنوب نابلس
العلمي78378.3نصارأحمدعبدالرؤوفافكار11041179بورين الثانوية المختلطةجنوب نابلس
العلمي80380.3نجارابراھيمعبدالحكيمايه11041180بورين الثانوية المختلطةجنوب نابلس
العلمي87687.6نصارعبدالرحمنعزالدينذكرى11041181بورين الثانوية المختلطةجنوب نابلس
العلمي74274.2قطمحمدابراھيمكوثر11041184بورين الثانوية المختلطةجنوب نابلس
العلمي79579.5فرجاحمدنعماننجد11041185بورين الثانوية المختلطةجنوب نابلس
العلمي84784.7نجارسعيدلؤيھديل11041186بورين الثانوية المختلطةجنوب نابلس
العلمي74574.5صالحمحمدأحمداالء11041189عصيرة القبلية الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلمي83883.8عصايرهعبد الھاديأحمددانا11041190عصيرة القبلية الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلمي97997.9ياسينعوضمحمودريم11041191عصيرة القبلية الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلمي81281.2حمدانعثماننافذسماح11041192عصيرة القبلية الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلمي80880.8صالحفايزعاكفشھد11041193عصيرة القبلية الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلمي88288.2حمدانعبد الحميدنمرھبه11041194عصيرة القبلية الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلمي90890.8أحمدمحمدبسامھديل11041195عصيرة القبلية الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلمي82782.7دار شاميسليمانمحمدوالء11041196عصيرة القبلية الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلمي87187.1عبداتعدليخالدازھار11041197عورتا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي81681.6قواريقمحمودعثمانامال11041198عورتا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي94594.5عوادعودةيونسوعد11041201عورتا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي85985.9عبداتمروحجراحوفاء11041202عورتا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي74174.1عوادلطفيأحمدوالء11041203عورتا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي94294.2شحادةحسنينضالاسراء11041204عوريف الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي80680.6عبد هللاعبد هللاسعداسماء11041205عوريف الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي77577.5شحادةعمرخالدسمر11041206عوريف الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي76676.6شحادةفايقعاطفشيماء11041207عوريف الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي89989.9صباحعطاجمالمنال11041209عوريف الثانوية للبناتجنوب نابلس



العلمي65865.8شحادةيوسفسعادهناھد11041210عوريف الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي66466.4عامررضوانغالبندى11041211عوريف الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي78078شحادةيوسفمنيروفاء11041213عوريف الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي67967.9عودهمحمودسائداالء11041215عقاب مفضي الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي72472.4عودهمحمدعبد الناصرانال11041217عقاب مفضي الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي75975.9حسينسليماننظميايمان11041218عقاب مفضي الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي94594.5عودهحسينزاھرتسنيم11041219عقاب مفضي الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي65965.9ضميديعبد الجليلعبد الرحمنرانيه11041220عقاب مفضي الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي79779.7ميالديحسنماھررغده11041221عقاب مفضي الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي71471.4عالنھاشمھشامساره11041222عقاب مفضي الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي90490.4عودهخليلسليمسرين11041223عقاب مفضي الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي98698.6سدهفوزيعاطفضياء11041224عقاب مفضي الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي74574.5ضميدييوسفعبد الكريمغدير11041225عقاب مفضي الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي97297.2عيسىلطفيرؤولكارمن11041226عقاب مفضي الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي88188.1خموسعزامجماللؤى11041227عقاب مفضي الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي98398.3خضيرأحمدنضاللبنى11041228عقاب مفضي الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي84884.8عودهخالدعزميلميس11041229عقاب مفضي الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي84384.3رشدانيوسفبسامنجالء11041230عقاب مفضي الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي94694.6ضميديمحمدنزيهنغم11041231عقاب مفضي الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي83183.1محمدنعيمحافظنور11041233عقاب مفضي الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي96896.8ضميديعبد الرحيمبسامنورا11041234عقاب مفضي الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي88688.6عودهعوضحسنھديل11041235عقاب مفضي الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي89089عودهمحمودرفيقھديل11041236عقاب مفضي الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي84984.9خاروفحسنعطا هللاھيا11041237عقاب مفضي الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي88188.1ابو عمرخالدمحموداريج11041238جماعين الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي73173.1خضيرخضيرعبدالرحيمبشائر11041239جماعين الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي84884.8عوضمحمدابراھيمجمانه11041240جماعين الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي81581.5زيتاويعبدالرحيماحمدحنان11041241جماعين الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي95395.3حج عليعبدالفتاحفتحيحنين11041243جماعين الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي81581.5حردانحسنخالدداليا11041244جماعين الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي83183.1عوضفھيمسھيلدونا11041245جماعين الثانوية للبناتجنوب نابلس



العلمي86986.9شحادةعبدهللانزيهدينا11041246جماعين الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي92392.3زيتاويمحمدعمادريمان11041247جماعين الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي82582.5زيتاويعبداللطيفمحمودساجده11041248جماعين الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي82282.2زيتاويابراھيممحمدسندس11041249جماعين الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي79079صالحفتحيالفيصابرين11041250جماعين الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي72772.7ابو عمرابراھيمنعمانكفايه11041251جماعين الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي96796.7الحاج أسعدفؤادصادقلينا11041252جماعين الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي85085عوضمحمدربحيمجد11041253جماعين الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي76476.4احمدحسنعصاممريم11041254جماعين الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي94194.1عوضاحمدباسمملك11041255جماعين الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي79279.2حاج عليلطفيعبدالرحمنھيفاء11041256جماعين الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي91591.5زيتاويحسيناحمدوفاء11041257جماعين الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي83683.6صباحاحمدخالدوفاء11041258جماعين الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي66766.7حمدعبدالقادرنافزيمامه11041259جماعين الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي76576.5بني فضلسعادهصالحأنغام11041261عقربا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي86586.5عثمانسالمهابراھيماسراء11041262عقربا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي96596.5ابو شھابمحفوظرسميحنان11041263عقربا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي76676.6بني فضلمحمدعيسىسناء11041265عقربا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي82382.3دار عودهابراھيميوسفعائشة11041266عقربا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي98298.2بني فضلحامدمثقالغزالن11041267عقربا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي77877.8بني فضلسعادهخيرفاطمة11041268عقربا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي94794.7ميادمهابراھيموصفيلميس11041270عقربا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي93693.6ديريهرفعتمجديمرح11041271عقربا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي87987.9خطيبمحمودحسنمشخص11041272عقربا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي95395.3ابو صقرعبدنافزنجوى11041274عقربا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي83583.5بني منيهفوزانبسامنسرين11041275عقربا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي97597.5بني منيهفريدراغبھديل11041276عقربا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي90790.7زين الدينسعادهعمادوالء11041277عقربا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي94594.5بني منيهحسينكمالوالء11041278عقربا الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي85785.7نشاطهحمدمعيناكرام11041280قبالن الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي81981.9صنوبرحافظعايدايناس11041282قبالن الثانوية للبناتجنوب نابلس



العلمي86186.1اقرعحسينفوازتسنيم11041283قبالن الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي70170.1ازعرحسننوافثناء11041284قبالن الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي82082صالححسينيوسفروان11041285قبالن الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي93493.4ازعرلطفيمحمدريم11041286قبالن الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي92192.1اقرعابراھيمنصريسجود11041287قبالن الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي88588.5عودةجميلصايلشروق11041288قبالن الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي74474.4ازعرعبد الرؤوفزھيرضحى11041289قبالن الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي93293.2شحروجمحمدنبيلفاطمه11041290قبالن الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي92392.3نجارموسىعبد الرزاقميادة11041292قبالن الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي72672.6نجارنعيمزيادنھيل11041293قبالن الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي89989.9زيادهخليلابراھيمھناء11041294قبالن الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي74074خالدعبد الفتاحفھيمآالء11041295قصرة الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي84184.1عودهھاللعبدهللاالء11041296قصرة الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي76476.4عودهھاللزيادحنين11041298قصرة الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي74674.6حسنمحمدحسامرنا11041300قصرة الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي85085ابو ريدهحسنيوسفسندس11041301قصرة الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي86686.6حسنعبد الحميدعثمانسھام11041302قصرة الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي84984.9بدرانكمالحسنفاطمه11041303قصرة الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي66666.6ابو ريدهمحمودحمدهللاكوثر11041304قصرة الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي83483.4  حسنعبد الحميدجماللبنى11041305قصرة الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي97497.4عوديمصطفىعصامماجده11041306قصرة الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي82682.6سعيدماجدمحمدماجده11041307قصرة الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي94994.9حسنتوفيقعبد المجيدمعالي11041309قصرة الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي69669.6عودهاحمدحساموسام11041310قصرة الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي91291.2دار حاج محمدعبد هللاأحمديسر11041311قصرة الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي91691.6مسلممعروفمسلمامنه11041312تلفيت الثانوية المختلطةجنوب نابلس
العلمي83583.5برھمصبحيحكمبراء11041313تلفيت الثانوية المختلطةجنوب نابلس
العلمي80780.7مسلمموسىابراھيمرجاء11041315تلفيت الثانوية المختلطةجنوب نابلس
العلمي84484.4حج محمدمحمودكمالسلسبيل11041316تلفيت الثانوية المختلطةجنوب نابلس
العلمي77777.7حج محمدعلينصوحمنال11041317تلفيت الثانوية المختلطةجنوب نابلس
العلمي85485.4طبلابراھيمطالبأسيل11041318الساوية الثانوية للبناتجنوب نابلس



العلمي90090عويسحسينعبدهللاآمنه11041319الساوية الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي72972.9عبدهللاأحمدحسنبكريه11041320الساوية الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي81681.6جازيحسنمحمدتبارك11041321الساوية الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي80980.9خليلعبد العزيزأمينروال11041323الساوية الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي96896.8أحمدعبد العزيزحمدانفداء11041325الساوية الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي96296.2عبدالرازقحسينعبدهللامجد11041326الساوية الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي81381.3ديكمفلحفتح هللاوالء11041331الساوية الثانوية للبناتجنوب نابلس
العلمي83083حكواتيعسكرعبد هللاآيات11041332الساوية/اللبن الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلمي86486.4عويسياحمدفرحانصفاء11041333الساوية/اللبن الثانوية للبنينجنوب نابلس
العلمي83983.9موسىمحمدمشتاقرؤى11041336قريوت الثانوية المختلطةجنوب نابلس
العلمي86286.2عازمعبد هللاحمدشروق11041337قريوت الثانوية المختلطةجنوب نابلس
العلمي95695.6معمرقاسمعبد هللاعبير11041338قريوت الثانوية المختلطةجنوب نابلس
العلمي71571.5مرداوهمحمدطاللمدلين11041339قريوت الثانوية المختلطةجنوب نابلس
العلمي87287.2خطيبراتبخالدنور11041341قريوت الثانوية المختلطةجنوب نابلس
العلمي84184.1حموداحمدعمادھاله11041342قريوت الثانوية المختلطةجنوب نابلس
العلمي86686.6حموداحمدھاشمھبه11041343قريوت الثانوية المختلطةجنوب نابلس
العلمي88088زغلوانعليھاشموصفيه11041344قريوت الثانوية المختلطةجنوب نابلس
العلمي83183.1سالودهعبد المعطيعثماناسماء11041345دوما الثانوية المختلطةجنوب نابلس
العلمي88988.9دوابشهأحمدعز الدينبيسان11041346دوما الثانوية المختلطةجنوب نابلس
العلمي83383.3دوابشهمحمدانورحياة11041347دوما الثانوية المختلطةجنوب نابلس
العلمي90390.3دوابشهمحمدمحمودراويه11041349دوما الثانوية المختلطةجنوب نابلس
العلمي73573.5محمدعبد الكريممحمدلما11041350دوما الثانوية المختلطةجنوب نابلس
العلمي78178.1اسمرفوزيياسرابراھيم12041401الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلمي77477.4سيفاحمدجمالاحمد12041403الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلمي88188.1ملحممحمدعبد المجيداحمد12041404الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلمي89789.7ابو عيشهسليمانعيسىاحمد12041405الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلمي84184.1نوريابراھيمقاسماحمد12041406الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلمي71371.3سلمانمحمودنبيلاحمد12041408الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلمي86986.9صالحابراھيميحيىاحمد12041409الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلمي87187.1محامدهعلي ناصرادھم12041410الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلمي89389.3حالوهمصباحسامي اسامه12041411الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس



العلمي79079ابو صفيةفايقھانياسامه12041412الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلمي93193.1الشملهاحمدعبد الفتاحاسالم12041413الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلمي79679.6ظاھراحمدمحمداسماعيل12041414الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلمي84284.2بزرهرايقفرجامجد12041417الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلمي79479.4ابو ترابيابراھيمخالدانس12041418الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلمي82182.1قطبعبد الحليمحسامايھاب12041420الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلمي85085يدكعبد اللطيففوازبالل 12041421الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلمي69469.4عارضهعلي صالح الدينحمزه12041425الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلمي81981.9ابو غزالهخالدكمالخالد12041428الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلمي85585.5لحامرشيدسعدخليل12041431الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلمي73973.9قاللوهاحمدعادلربيع12041433الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلمي85085ابو عيشةاحمدعمادسامح12041436الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلمي69269.2جبرسيف الدينمعزوزسعيد12041437الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلمي83583.5صبحمحمودبسامشادي 12041440الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلمي86486.4بعباعصالحباسلصالح12041442الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلمي75975.9ششترينعيمدرويشطالل12041444الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلمي79779.7حجازيقاسممحمدطالل12041445الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلمي96496.4كونيمحمداحمدعامر12041446الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلمي89089شيخهعبد الرحمنسعيدعبد الرحمن12041449الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلمي78778.7خليليروحيعبد القادرعبد الرحمن12041450الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلمي88788.7حسونهعبدرامزعبد العليم12041453الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلمي76476.4تكروريعبد الغنيحافظعبد الغني12041454الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلمي68568.5الفيفتحيمحمودعبد هللا12041457الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلمي78378.3اللحامرشيد" محمد سعيد" عالء12041458الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلمي72872.8فارسصباحاكرمعالم12041460الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلمي64964.9خليليعبد الغنيحاتمعماد الدين12041462الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلمي69569.5نصرمحمودعبد هللاعمرو12041466الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلمي90090صوفعبدعالنعمرو12041467الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلمي89689.6ھاشمنعيمايادعميد12041470الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلمي69569.5طيبيعلي ايادعنان12041472الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلمي93293.2شخشيرعبد هللالطفيعنان12041473الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس



العلمي75884.2خوريجورجبشارهفادي12041474الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلمي78178.1حشاشحسينلطفيفادي12041475الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلمي90390.3ابو سمحهاحمدمحمدفادي12041476الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلمي68668.6قاطونييوسفعمادكريم12041480الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلمي84984.9خياطخالدعبد الناصرلؤي12041481الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلمي93293.2زغلولاسعدعبد الكريممؤمن12041482الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلمي89089نحلهعبد العزيزمفيدماھر12041483الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلمي76276.2شريفعبد اللطيفايسرمحمد12041484الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلمي80980.9ابو السعوداسعدسعيدمحمد12041485الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلمي81381.3سبع العيشفتحي" محمد خيرو" محمود12041491الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلمي74174.1سالممدحتمجديمدحت12041493الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلمي76276.2جانممحمودفتحيمراد12041494الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلمي81481.4سنونومحمدحكممروان12041495الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلمي81581.5ابو العدسابراھيممحمدمعتز12041498الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلمي85685.6سلمانمحمودلطفيمعتصم12041500الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلمي87687.6ساخنحسينعبد هللانائل12041502الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلمي85685.6شقوسليم"محمد بشار" نادر12041503الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلمي76776.7معانيحسينزيادناصر12041504الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلمي84284.2طوقانعبد هللاسميرنضال12041507الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلمي94194.1سماروابراھيمعبد القادرنضال12041508الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلمي66266.2عقروقعبد المجيدجاللنور الدين12041509الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلمي65265.2حماميراضيحسامھشام12041511الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلمي75575.5نوبانيابراھيمامينينال12041512الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلمي78678.6سويسهبكرعمرينال12041513الملك طالل بن عبدهللا الثانوية للبنيننابلس
العلمي79479.4دويكاتابراھيماحمدابراھيم12041516قدري طوقان الثانوية للبنيننابلس
العلمي75775.7عدويمحمودجمالاحمد12041519قدري طوقان الثانوية للبنيننابلس
العلمي86086ابو حيهاحمدمحموداحمد12041520قدري طوقان الثانوية للبنيننابلس
العلمي72472.4حويطيمحمدتوفيقاسالم12041522قدري طوقان الثانوية للبنيننابلس
العلمي70970.9دويكاتغالبواجدامير12041524قدري طوقان الثانوية للبنيننابلس
العلمي77577.5العدويمحموداسامةامين12041525قدري طوقان الثانوية للبنيننابلس
العلمي91391.3خروشهحسينعبدهللايھاب12041527قدري طوقان الثانوية للبنيننابلس



العلمي82182.1ابو حيهمحمودعيدبراء12041528قدري طوقان الثانوية للبنيننابلس
العلمي75075رواجبهعليصبريرائد12041532قدري طوقان الثانوية للبنيننابلس
العلمي79679.6دويكاتعبدايمنرامي12041533قدري طوقان الثانوية للبنيننابلس
العلمي88588.5سرارفيقمحمد عليسليم12041535قدري طوقان الثانوية للبنيننابلس
العلمي78078عبدهللاعادلمحمد خيرسليمان12041536قدري طوقان الثانوية للبنيننابلس
العلمي69169.1مرعيفايقعمرطارق 12041538قدري طوقان الثانوية للبنيننابلس
العلمي90990.9عامرعدنانمحمدعدنان12041542قدري طوقان الثانوية للبنيننابلس
العلمي92092نمروطيسالم"محمد علي" علي12041544قدري طوقان الثانوية للبنيننابلس
العلمي91291.2دويكاتمصطفىيونسعلي12041545قدري طوقان الثانوية للبنيننابلس
العلمي75875.8منصوررشيدنصارعماد12041546قدري طوقان الثانوية للبنيننابلس
العلمي73973.9دويكاتنمرابراھيممحمد12041550قدري طوقان الثانوية للبنيننابلس
العلمي70170.1جابيطاھرسميرمحمد12041551قدري طوقان الثانوية للبنيننابلس
العلمي65665.6خرازواصفھانيمحمد12041553قدري طوقان الثانوية للبنيننابلس
العلمي84584.5اردنيةمحمدمحي الدينمعاذ12041558قدري طوقان الثانوية للبنيننابلس
العلمي73973.9كعبيمشرفرسميمھدي12041561قدري طوقان الثانوية للبنيننابلس
العلمي71971.9مرعيعبد الفتاحمحمودمھند12041563قدري طوقان الثانوية للبنيننابلس
العلمي94194.1ابراھيمسعداتمحمد جماليزن12041567قدري طوقان الثانوية للبنيننابلس
العلمي92392.3نمورمحمد حسنناجحيزن12041568قدري طوقان الثانوية للبنيننابلس
العلمي73773.7مطوريوسفخالديوسف12041569قدري طوقان الثانوية للبنيننابلس
العلمي70670.6 ھزاعھزاعريسانمحمد ھزاع12041571الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلمي66866.8حمدانابراھيمخليلابراھيم12041572الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلمي93693.6رمضانيوسفعمادابراھيم12041573الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلمي63663.6عفوريعبد الغنيسيف الديناحسان12041574الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلمي83483.4جيطانسعيداحساناحمد12041575الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلمي74674.6صبوحخالدايمناحمد12041576الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلمي81681.6عيسىاحمدجاللاحمد12041578الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلمي89689.6عصيدهعبد الفتاح خالداحمد12041579الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلمي90390.3عاموديسعيدعبدالرحمناحمد12041581الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلمي87787.7نعنععبد القادراياداسامه12041584الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلمي79979.9ميناويعمراحمداسالم12041586الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلمي68568.5ترياقيسليمانعناناسالم12041587الصالحية الثانوية للبنيننابلس



العلمي73973.9جملمحمدنزاراسماعيل12041588الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلمي63463.4اصالنناصرراجحاصالن12041590الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلمي84984.9اسماعيلانيسعبد الجباراليمام12041592الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلمي79679.6جبرسعيداسماعيلامير12041593الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلمي74274.2عالونهراضينائلامير12041594الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلمي74774.7حمزةخالديوسفانس12041596الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلمي86786.7سرحانمحمودخالدايھاب12041597الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلمي96096قينونمرغسانبراء12041599الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلمي95895.8قادوسيعقوبھاشمبشير12041600الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلمي88288.2سعد الدينخالداسماعيلبيان12041601الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلمي74474.4خويرهتوفيقجمالتوفيق12041604الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلمي84784.7عبيسيحسنھشامحسن12041609الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلمي70770.7حشاشاحمديوسفحكمت12041610الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلمي85185.1اسليمنبيهعمرحمزه12041612الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلمي86186.1ابو عودهشحادهعزامخالد12041613الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلمي92992.9العليعبد هللانصرخالد12041614الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلمي79779.7عالونهراضيمحمدراضي12041615الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلمي78078بسطاميمحمد صبحيوسيمرياض12041616الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلمي76376.3حرز هللاعادلعمارسامي12041619الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلمي94494.4مخلوفكاملصبريسعد12041620الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلمي78978.9رمضاناسعدتيسيرسفيان12041622الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلمي74674.6جبرينيعليعمرشرحبيل12041625الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلمي80580.5ابو ليلصالحاحمدصالح12041626الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلمي94194.1حسيبارشادخالدصھيب12041627الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلمي79679.6عالونهابراھيمجمالظاھر12041629الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلمي92192.1مصريعارفجميلعارف12041630الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلمي74174.1عوايصهكاملعليعامر12041631الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلمي82982.9طوباسيمحمدناصرعامر12041632الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلمي81681.6ميناويديبعالمعباده12041633الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلمي77677.6بشتاويبكرمحمد امينعبد الرحمن12041634الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلمي79579.5نعنعتيسيرايمنعبد الرحمن12041635الصالحية الثانوية للبنيننابلس



العلمي84084سقف الحيطوليدخالدعبد الرحمن12041636الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلمي70170.1عثمانسعيدصبحيعبد السالم12041637الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلمي82682.6قمحيهعبد اللطيفعمارعبد السالم12041638الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلمي84884.8سعدفايزجمالعبدالكريم12041639الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلمي69069داودعبد هللاناجحعبدهللا12041640الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلمي89089قوقامحمدنبيلعبدهللا12041641الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلمي97697.6بسطامي"محمد عدنان" حسانعدنان12041642الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلمي85985.9عاشورھانينبيلعدي12041644الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلمي82082رمضانخالدايمنعصام12041645الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلمي89389.3اشتيةمحمدعادلعصام12041646الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلمي97397.3اشتيهعبد هللاحمدعلي12041647الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلمي82582.5سدهفوزيرائدعماد12041649الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلمي86786.7جابيعبد العزيزمرادعماد12041650الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلمي67067صنوبرفؤادمحمدعمار12041651الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلمي92292.2مسمارفتحيياسرعمار12041652الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلمي88288.2دويكاتسليمسليمانعمر12041653الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلمي92992.9احمدسعيدصبريعمر12041654الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلمي74274.2ابوالكلباتصالحمسعودعميد12041655الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلمي84084عاشورصالحوضاحعميد12041656الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلمي73873.8مزھرعبد الفتاح عمادعنان12041658الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلمي88988.9دغلسحسنيغسانعنان12041659الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلمي97797.7اشتيهحسينعبدهللاغيث12041660الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلمي90390.3شعارابراھيمزكريافادي12041663الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلمي66466.4عالونهابراھيممحمودفادي12041664الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلمي82182.1ابوصالحفتحيعصامفتحي12041666الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلمي87787.7رمضانمصطفىرمضانفھد12041667الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلمي90090يامينيونسخليلمجد12041671الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلمي67867.8عبد هللاعبد المنعماحمدمحمد12041672الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلمي65665.6دبابسهمحمودبساممحمد12041674الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلمي84884.8عايديمحمودسليمانمحمد12041675الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلمي85085ناصرراشدطارقمحمد12041676الصالحية الثانوية للبنيننابلس



العلمي95295.2حسينعبدالرحمنعبدالسالممحمد12041678الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلمي72972.9ابو شلھوبعبد القادرعرفاتمحمد12041679الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلمي86486.4ياسينمحمدعمارمحمد12041680الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلمي79679.6خليلعطيهفتحيمحمد12041683الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلمي82082الكيالسعيدمخلصمحمد12041686الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلمي80880.8الھندياحمدمنيرمحمد12041687الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلمي80880.8قناديلومحمدوائلمحمد12041688الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلمي83483.4ابو الھدىكاملخالدمحمود12041689الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلمي91691.6حمدمصطفىعبد الرؤوفمصطفى12041693الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلمي92892.8حموضهرشديعمادمصطفى12041694الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلمي74974.9شلھوبمصطفىايھابمصعب12041695الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلمي83783.7ابو عوادصالحواصفمعتصم12041697الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلمي85785.7حج محمدمحمداحمدمعن12041698الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلمي84484.4عالونهنايفنعماننايف12041703الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلمي70870.8قناديلومحمدوائلنور12041705الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلمي76476.4جناجرهيوسفمرادوضاح12041709الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلمي63763.7عليويعبدهللاعبد الرحيميحيى12041711الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلمي71371.3ابو شنبرضوانمحمديوسف12041712الصالحية الثانوية للبنيننابلس
العلمي71171.1ابو حنيشعبد اللطيفيوسفحسن12041713بيت دجن الثانوية للبنيننابلس
العلمي97197.1نصاصرةحامدنظيرعبد الرحمن12041715بيت دجن الثانوية للبنيننابلس
العلمي92692.6نصاصرةفارسبشارفارس12041716بيت دجن الثانوية للبنيننابلس
العلمي84484.4ابو حنيشنمرحكمتفارس12041717بيت دجن الثانوية للبنيننابلس
العلمي87387.3صالحاتمحمودمطلقاحمد12041719طلوزه الثانوية المختلطةنابلس
العلمي83983.9شحادةمحمدشحادةحذيفة12041720طلوزه الثانوية المختلطةنابلس
العلمي84884.8دراوشهحسنمحمدعدي12041721طلوزه الثانوية المختلطةنابلس
العلمي93093حسونيوسفماجداسالم12041722بيت امرين الثانوية للبنيننابلس
العلمي95095فقيحمدرائدايسر12041723بيت امرين الثانوية للبنيننابلس
العلمي78678.6سمارهمحمدعطا هللامحمد12041727بيت امرين الثانوية للبنيننابلس
العلمي78678.6اسماعيلحسنييوسفحسني12041728ذكور سبسطيه الثانويةنابلس
العلمي93793.7كايدھارونسليمراشد12041729ذكور سبسطيه الثانويةنابلس
العلمي94794.7مخيمرساميھانيسامر12041730ذكور سبسطيه الثانويةنابلس



العلمي85785.7بحلقمحمدعليطارق12041731ذكور سبسطيه الثانويةنابلس
العلمي76376.3حاجمحمدعايشطاھر12041732ذكور سبسطيه الثانويةنابلس
العلمي95995.9حواريعبد الرؤوفمحمدعبد الرؤوف12041733ذكور سبسطيه الثانويةنابلس
العلمي72872.8عازمعمرمظھرعمر12041734ذكور سبسطيه الثانويةنابلس
العلمي93093ازھريلطفييسرلطفي12041735ذكور سبسطيه الثانويةنابلس
العلمي91591.5حشيشعبد الرحمنعنادمازن12041736ذكور سبسطيه الثانويةنابلس
العلمي84384.3فقيهمحمدرشديمحمد12041737ذكور سبسطيه الثانويةنابلس
العلمي94194.1سعدديابابراھيممحمود12041738ذكور سبسطيه الثانويةنابلس
العلمي89389.3" محمد الحج" مفيدعماد الدينمفيد12041739ذكور سبسطيه الثانويةنابلس
العلمي75675.6حشيشطاھريوسفمھدي12041740ذكور سبسطيه الثانويةنابلس
العلمي98498.4كايدھارونناصرھارون12041741ذكور سبسطيه الثانويةنابلس
العلمي78378.3حاجراغبمأموناحمد12041742برقه الثانوية للبنيننابلس
العلمي95195.1عنترياحمدمحمداحمد12041743برقه الثانوية للبنيننابلس
العلمي87487.4حمدواصفحسناسالم12041744برقه الثانوية للبنيننابلس
العلمي90390.3حمدانفريدحساماسيد12041745برقه الثانوية للبنيننابلس
العلمي92892.8صالحنمرفيض هللامير12041746برقه الثانوية للبنيننابلس
العلمي92392.3دسوقيحسينمأمونامين12041747برقه الثانوية للبنيننابلس
العلمي73573.5حسون حمدرجاعدنانقسام12041748برقه الثانوية للبنيننابلس
العلمي81581.5صالحمحمداحمدمحمد12041749برقه الثانوية للبنيننابلس
العلمي75575.5اشقرعدنانحسانمحمود12041750برقه الثانوية للبنيننابلس
العلمي79579.5سمارهمحمداحسانيزن12041751برقه الثانوية للبنيننابلس
العلمي88988.9صالحاتناھلحمداسامة12041752واد الباذان الثانوية المختلطةنابلس
العلمي71771.7تكروريرباحصائلبركات12041754واد الباذان الثانوية المختلطةنابلس
العلمي75675.6دبابسهمحمودعزامسارية12041755واد الباذان الثانوية المختلطةنابلس
العلمي82282.2عنترياحمدعبد الرحيماحمد12041756دير شرف الثانوية المختلطةنابلس
العلمي73373.3حسنمصطفىمحمدصھيب12041757دير شرف الثانوية المختلطةنابلس
العلمي85685.6نوفلمحمودبرھانعبيده12041758دير شرف الثانوية المختلطةنابلس
العلمي81181.1نوفلمحمودعمرمحمد12041759دير شرف الثانوية المختلطةنابلس
العلمي87887.8عنتريمحمدعبد الكريممعاذ12041760دير شرف الثانوية المختلطةنابلس
العلمي83283.2حشيشمفلحبساممفلح12041762دير شرف الثانوية المختلطةنابلس
العلمي74874.8مسلمعبدالعزيزرحيبانصار12041764سالم/ديرالحطب الثانوية للبنيننابلس



العلمي65465.4عيسىمحفوظجعفرمحفوظ12041771سالم/ديرالحطب الثانوية للبنيننابلس
العلمي74074سعادةيوسففارسابراھيم12041773بيت فوريك الثانوية للبنيننابلس
العلمي71971.9حننيعبد اللطيفسالمةعبد اللطيف12041779بيت فوريك الثانوية للبنيننابلس
العلمي83083حننيتوفيقبجاسعرفات12041780بيت فوريك الثانوية للبنيننابلس
العلمي89789.7زبنقاسمحسامعماد الدين12041782بيت فوريك الثانوية للبنيننابلس
العلمي64664.6خطاطبةھاللبسامھالل12041785بيت فوريك الثانوية للبنيننابلس
العلمي94394.3مليطاتطالباسماعيلوسام12041786بيت فوريك الثانوية للبنيننابلس
العلمي73373.3جمل عبدالمنعميوسفابراھيم12041787ذكور عصيره الشمالية الثانويةنابلس
العلمي91191.1سعادهشفيققاسماحمد12041789ذكور عصيره الشمالية الثانويةنابلس
العلمي89589.5ياسينبھجتمالكاحمد12041790ذكور عصيره الشمالية الثانويةنابلس
العلمي97897.8سوالمهجبرخالداسامه12041792ذكور عصيره الشمالية الثانويةنابلس
العلمي90090صوالحهسالمهاحمداصيل12041793ذكور عصيره الشمالية الثانويةنابلس
العلمي86786.7مشاقيمسعودمحمدامجد12041794ذكور عصيره الشمالية الثانويةنابلس
العلمي75675.6الشراقهعادلمحمدايمن12041796ذكور عصيره الشمالية الثانويةنابلس
العلمي70870.8سمارهحسنيعفيفبھاء12041799ذكور عصيره الشمالية الثانويةنابلس
العلمي76276.2مشاقيخالداحمدخالد12041801ذكور عصيره الشمالية الثانويةنابلس
العلمي97297.2ابوزيتونربحيعمرربحي12041802ذكور عصيره الشمالية الثانويةنابلس
العلمي87687.6حمادنهفتحيزاھرزيد12041803ذكور عصيره الشمالية الثانويةنابلس
العلمي93593.5ظاھراحمدمعاويهصبري12041805ذكور عصيره الشمالية الثانويةنابلس
العلمي70770.7جوابرهاحمدزيادطارق12041806ذكور عصيره الشمالية الثانويةنابلس
العلمي98898.8حمادنهسليمانقصيطارق12041807ذكور عصيره الشمالية الثانويةنابلس
العلمي87887.8صوالحةمحمدتيسيرعدي12041808ذكور عصيره الشمالية الثانويةنابلس
العلمي97397.3ياسيننايفمحمودفارس12041811ذكور عصيره الشمالية الثانويةنابلس
العلمي81981.9جوابرهمحمدماھرقاسم12041812ذكور عصيره الشمالية الثانويةنابلس
العلمي89089ياسينعدناننايفقتيبة12041813ذكور عصيره الشمالية الثانويةنابلس
العلمي93993.9شوليمحمدحسنمحمد12041814ذكور عصيره الشمالية الثانويةنابلس
العلمي94594.5حمادنهمحمديوسفمحمد12041815ذكور عصيره الشمالية الثانويةنابلس
العلمي94994.9جرارعهفايزاحمدمراد12041817ذكور عصيره الشمالية الثانويةنابلس
العلمي88388.3سماعنةعبدالرحمنخليلاكرم12041818مسقط الثانوية المختلطةنابلس
العلمي81581.5حسن عليمحمودمھنداكرم12041819مسقط الثانوية المختلطةنابلس
العلمي69469.4عليوياسعدصالحامير12041820مسقط الثانوية المختلطةنابلس



العلمي77777.7ظاھرعيسىزيادانس12041821مسقط الثانوية المختلطةنابلس
العلمي89189.1اسماعيليوسفطالبجعفر12041822مسقط الثانوية المختلطةنابلس
العلمي78078حمارشةمسعودحسنطارق12041823مسقط الثانوية المختلطةنابلس
العلمي93593.5اسماعيلعبدالقادرنظامعبدالقادر12041824مسقط الثانوية المختلطةنابلس
العلمي76976.9موسىفؤادصالحفؤاد12041826مسقط الثانوية المختلطةنابلس
العلمي74874.8عقلأحمدباسممحمد12041827مسقط الثانوية المختلطةنابلس
العلمي75475.4ابو عمرهعوادرمضانمحمد12041828مسقط الثانوية المختلطةنابلس
العلمي75875.8مشاقيحسيننوافمحمد12041830مسقط الثانوية المختلطةنابلس
العلمي81981.9اسماعيلمحمدبدرانمحمود12041831مسقط الثانوية المختلطةنابلس
العلمي76176.1شتيويمصطفىخيريمصعب12041832مسقط الثانوية المختلطةنابلس
العلمي86986.9اسماعيلاحمدعدنانمعتزبا12041833مسقط الثانوية المختلطةنابلس
العلمي71571.5اشتيويلطفيمھندينال12041835مسقط الثانوية المختلطةنابلس
العلمي90190.1خريمنمرعبد الرحمنابراھيم12041836الثانوية االسالميةنابلس
العلمي84484.4حننيعبد الرحمننضالاحمد12041838الثانوية االسالميةنابلس
العلمي83183.1الھموزمحمدمازناسامة12041839الثانوية االسالميةنابلس
العلمي71271.2الشيخسعيدبنانانس12041840الثانوية االسالميةنابلس
العلمي97697.6عبد الحميدشعبانعليانس12041841الثانوية االسالميةنابلس
العلمي86986.9عثمانمصباحاكرماويس12041842الثانوية االسالميةنابلس
العلمي89889.8عليويمحمد فاروقخالدايمن12041844الثانوية االسالميةنابلس
العلمي92892.8عبد هللامصطفىاحمدايھم12041845الثانوية االسالميةنابلس
العلمي84284.2بريكعبد الفتاحباسلبراء12041847الثانوية االسالميةنابلس
العلمي98298.2سويدانحسنوليدحسام12041850الثانوية االسالميةنابلس
العلمي92892.8عرفاتعدليصادقحسان12041851الثانوية االسالميةنابلس
العلمي98298.2صالحيحسننبيلحسن12041852الثانوية االسالميةنابلس
العلمي93493.4فطايرحمد هللاشرفحمد هللا12041853الثانوية االسالميةنابلس
العلمي96296.2عطا هللاحسنيعزامحمزة12041855الثانوية االسالميةنابلس
العلمي93893.8ابو غزالةممدوحمحمد ناصرخالد12041856الثانوية االسالميةنابلس
العلمي90990.9تفاحةخالدمحمدخالد12041857الثانوية االسالميةنابلس
العلمي94294.2قوقاخالدوليدخالد12041858الثانوية االسالميةنابلس
العلمي78478.4ابسيسامينماھررمزي12041861الثانوية االسالميةنابلس
العلمي89389.3حجازيسعيدسامررمسيس12041862الثانوية االسالميةنابلس



العلمي79779.7اخرسطهحيدرزيد12041865الثانوية االسالميةنابلس
العلمي95295.2ابو سيرخليلغالبزيد12041866الثانوية االسالميةنابلس
العلمي98598.5طهاحمدمحمودساري12041867الثانوية االسالميةنابلس
العلمي80380.3صدرسعد الديناحمدسعد12041868الثانوية االسالميةنابلس
العلمي90990.9جاموسسعديعمادسعدي12041869الثانوية االسالميةنابلس
العلمي97697.6ابو عيدةمحمودھاشمسعيد12041870الثانوية االسالميةنابلس
العلمي92992.9الجودهسليمانعفيفسليمان12041871الثانوية االسالميةنابلس
العلمي97497.4ملحسكزيدمحمدسيف الدين12041872الثانوية االسالميةنابلس
العلمي81981.9عقلمحمدفوازسيف12041873الثانوية االسالميةنابلس
العلمي95695.6سليمانفتحيانورصھيب12041875الثانوية االسالميةنابلس
العلمي92092عقادعادلمحمد زيادعادل12041876الثانوية االسالميةنابلس
العلمي84384.3ميالةمصطفىمحمدعاصم12041877الثانوية االسالميةنابلس
العلمي94594.5ابو عيدةحسنقدريعبادة12041878الثانوية االسالميةنابلس
العلمي87487.4واديحسناسامةعبد الرحمن12041879الثانوية االسالميةنابلس
العلمي98598.5اسليمفتح هللاسماعيلعبد الرحمن12041880الثانوية االسالميةنابلس
العلمي91391.3بعارهعبد الرزاقعبد الناصرعبد الرزاق12041881الثانوية االسالميةنابلس
العلمي92492.4ابو زنطنور الدينحسينعبد هللا12041882الثانوية االسالميةنابلس
العلمي82782.7شحادةمحمدخالدعبد هللا12041883الثانوية االسالميةنابلس
العلمي75475.4دوابشةعبد هللاسميرعبد هللا12041885الثانوية االسالميةنابلس
العلمي84784.7شلبايهعبد القادرخالدعبد12041886الثانوية االسالميةنابلس
العلمي88988.9الجيوسيصبحيعمرعز الدين12041887الثانوية االسالميةنابلس
العلمي86586.5خفشراتبمعزوزعزيز12041888الثانوية االسالميةنابلس
العلمي90990.9محرومعليمازنعالء12041889الثانوية االسالميةنابلس
العلمي72372.3جبارةابراھيمعزامعماد الدين12041891الثانوية االسالميةنابلس
العلمي87487.4صفدياسعدايادعماد12041892الثانوية االسالميةنابلس
العلمي82282.2ابو ربيعمنصورمعينعمار12041893الثانوية االسالميةنابلس
العلمي73673.6كتوتتيسيرعبد الناصرعمر12041894الثانوية االسالميةنابلس
العلمي77877.8ابو عليعيسىعالمعمر12041895الثانوية االسالميةنابلس
العلمي74074شخشيرتيسيرعبد الناصرعميد12041896الثانوية االسالميةنابلس
العلمي79179.1طبيلهقاصدعمادعميد12041897الثانوية االسالميةنابلس
العلمي74974.9يوسفعطامحمدعميد12041898الثانوية االسالميةنابلس



العلمي83483.4عطا هللاحمدناديعميد12041899الثانوية االسالميةنابلس
العلمي97097اغبرحمديعونيعنان12041900الثانوية االسالميةنابلس
العلمي93093كمالغازيساھرغازي12041901الثانوية االسالميةنابلس
العلمي95195.1دويكاتغالبحسام الدينغالب12041902الثانوية االسالميةنابلس
العلمي91191.1بلوطصبرياحمدفادي12041904الثانوية االسالميةنابلس
العلمي94394.3جروانمصطفىرأفتفادي12041905الثانوية االسالميةنابلس
العلمي84384.3صايمهعبد الكريممجديفارس12041906الثانوية االسالميةنابلس
العلمي98198.1ابو حجلهحسينسليمانفراس12041907الثانوية االسالميةنابلس
العلمي92992.9قادريفيصلعبد الكريمفيصل12041908الثانوية االسالميةنابلس
العلمي98398.3الشاعرمحمدناصر الدينقاسم12041909الثانوية االسالميةنابلس
العلمي76376.3خليلمحمدجمالقيس12041910الثانوية االسالميةنابلس
العلمي85385.3جبرامينساميكريم12041912الثانوية االسالميةنابلس
العلمي88188.1ملحيسكمالعبد الناصركريم12041913الثانوية االسالميةنابلس
العلمي87487.4مصريعبد الرحمنحمديكمال12041914الثانوية االسالميةنابلس
العلمي88888.8موسىفھميعطامجاھد12041915الثانوية االسالميةنابلس
العلمي89189.1جاد هللاحسنابراھيممحمد12041916الثانوية االسالميةنابلس
العلمي82882.8حشاشحسنجمعهمحمد12041917الثانوية االسالميةنابلس
العلمي95095برھمشاكرساميمحمد12041918الثانوية االسالميةنابلس
العلمي71971.9رشيدعبد الرحمنقاسممحمد12041920الثانوية االسالميةنابلس
العلمي88888.8ابو الحاجعدنانماھرمحمد12041921الثانوية االسالميةنابلس
العلمي85685.6قاللوهمحمدھانيمحمد12041922الثانوية االسالميةنابلس
العلمي91591.5قاسممصطفىنزيهمصطفى12041926الثانوية االسالميةنابلس
العلمي95395.3ابو رعدتوفيقبساممعاذ12041928الثانوية االسالميةنابلس
العلمي95295.2حنبليمصباحخضرمعتز12041929الثانوية االسالميةنابلس
العلمي88388.3عودهمطيعنور الدينمعتز12041930الثانوية االسالميةنابلس
العلمي81481.4عساليمحي الدينعمرمھدي12041931الثانوية االسالميةنابلس
العلمي88288.2زاملرفيقمعينمھند12041932الثانوية االسالميةنابلس
العلمي88588.5مقبولنايفھانينايف12041933الثانوية االسالميةنابلس
العلمي92492.4الساحلياحمدخالدھشام12041935الثانوية االسالميةنابلس
العلمي98298.2سايحواصفايمنواثق12041936الثانوية االسالميةنابلس
العلمي84284.2شخشيرعبد الھادياسامهيزن12041937الثانوية االسالميةنابلس



العلمي89189.1مسمارعفيفعماديزن12041938الثانوية االسالميةنابلس
العلمي87487.4مصرياديبمحمديزن12041939الثانوية االسالميةنابلس
العلمي81381.3المصريرأفتمرشديزيد12041940الثانوية االسالميةنابلس
العلمي96696.6زغلمحمدزھيراياس12041941راھبات مار يوسف الثانوية المختلطةنابلس
العلمي85885.8جاموسشفيقمحمودشريف12041942راھبات مار يوسف الثانوية المختلطةنابلس
العلمي92192.1صايمه" محمد ھندي" سالمعبدهللا12041943راھبات مار يوسف الثانوية المختلطةنابلس
العلمي81081سايحجودتھشامغيث12041944راھبات مار يوسف الثانوية المختلطةنابلس
العلمي95895.8طاھرفھميراميفھمي12041945راھبات مار يوسف الثانوية المختلطةنابلس
العلمي92292.2ابو عيدهمحمودمحمدمحمود12041946راھبات مار يوسف الثانوية المختلطةنابلس
العلمي76876.8خلفحسنوحيدعبدهللا12041950الروضة الثانويةنابلس
العلمي81081ابو بكرابراھيماحمدعمر12041951الروضة الثانويةنابلس
العلمي79679.6ھدھدسعديسھيلاسراء12042052العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي80980.9عميرهفريدمازناسالم12042053العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي67267.2ابو سليممحمودابراھيماسماء12042054العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي96696.6نمروطيسالمسليماناسماء12042055العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي86386.3جبرخالدعبد الرحمناسماء12042056العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي77777.7حسكورعليمحمداسماء12042057العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي85885.8اردنيهمحمدصالح الديناسيا12042058العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي79079خالدراضيمحمد حمزهاصاله12042060العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي88988.9اشتيهكاملسبعاصاله12042061العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي96396.3زواويعبد الكريمعادلاصاله12042062العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي90190.1قرقشيوسفبھيجاالء12042063العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي76376.3احمدجميلجمالاالء12042064العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي84984.9كلبانيمرعيصالحاالء12042065العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي93393.3عطاهللاحمدسميرامل12042067العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي74474.4دويكاتاحمدعبد الرؤوفامل12042068العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي74374.3قنيغالبرياضامنه12042069العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي94194.1موسىعادلعبد الجباراميره12042070العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي77577.5اقرعمحمدشاھرانسام12042071العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي94894.8دويكات عبد الجليل"ماھر "راشدانصار12042072العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي92592.5كوسانبيلمجديانصاف12042073العائشية الثانوية للبناتنابلس



العلمي73873.8عارضهفتحيسالمانوار12042074العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي83083كفافياحمدعبد الفتاحانوار12042075العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي86286.2عبد الجوادحسننضالاورجينا12042076العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي85685.6عدويعبدهللاحمداية12042078العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي97497.4دويكاتصالحعصاماية12042080العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي84784.7عاصيحسنغساناية12042081العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي78878.8خاروفحسنيمازناية12042082العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي87687.6يونسنايفمصطفىاية12042083العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي85985.9شومانروحيمحمدايمان12042084العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي95695.6ابو ليلسعيدخالدايناس12042085العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي71871.8دويكاتجميلسليمايناس12042086العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي74974.9اشريدهاحمدصالح الدينبراء12042087العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي86486.4ابو ليلموسىفريدبھيه12042090العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي87387.3عبد الحقتحسينبشارتاال12042091العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي76476.4حمدفوزيعليتاله12042092العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي88788.7الناديمحمدبھجتترتيل12042093العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي90590.5قطبمحمد ربحيقاسمتسنيم12042094العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي97697.6بريكعبد الوھاباسامهتماره12042096العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي84584.5مباركهعليحسنيثراء12042098العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي89989.9ابو عياشمحمديوسفحفيظه12042100العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي71771.7سويدانھاشمھانيحليمه12042101العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي88188.1مغربيمحمدعبد الرحمنحنان12042102العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي86686.6شنابلهمصطفىحسنحنين12042103العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي79479.4بدرانصالحخليلحنين12042104العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي72472.4ضمرهسليمانعمادحنين12042105العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي74274.2ابو عيشهابراھيم جبرھانيحنين12042106العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي72972.9ابو عيسىعبد الرحمنعبد الناصرخلود12042107العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي79179.1دروزهزاھيزاھردعاء12042110العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي87187.1ابو ربيعحسينمعروفدعاء12042112العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي92092عرنديعمرناصردعاء12042113العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي81781.7تكروريمحمدرشيدديانا12042114العائشية الثانوية للبناتنابلس



العلمي93693.6صالححسنيمحمدرباب12042115العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي97197.1شاھينقدريحافظرجاء12042116العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي98798.7خالدمحمودجعفررشا12042117العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي72272.2ابو نعمهسليمانصالحرغد12042118العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي80580.5عبدهللاذيابيوسفرغده12042119العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي76776.7حالوهمحمدعزامرماح12042120العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي94794.7ابو نقيهمحمدمحمدرنا12042121العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي88688.6رواجبهداودغالبرنين12042123العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي84584.5جبجيابراھيمخميسروان12042124العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي91691.6عطعبدصبحيروان12042125العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي75675.6حشاشاحمديوسفروان12042126العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي97197.1عاشورجميلنھادروزان12042127العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي89789.7عودهعليواصفروند12042128العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي87187.1زبلحعبد المعطيمحمد ماھرزھراء12042129العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي88388.3زيدانمحمداحمدزينب12042130العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي74374.3غزالصبحيعرفاتزينب12042131العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي84684.6اغبرعزتمازنزينه12042132العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي94794.7نعمانعايشايمنساجده12042133العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي96496.4شعارمحمد باسمبشارساره12042134العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي82582.5سلعوسعبد الرحيمايمنسالي12042135العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي89289.2طنبورمحمد عمرسميرسجى12042137العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي94694.6ذيابمحمودمحمدسجى12042138العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي89789.7ابو عودهمحمودجھادسعاد12042140العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي80080فارسشريفمازنسعاد12042141العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي91891.8عبد القادرداودطيسماح12042143العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي81081عابدهعبد الرؤوفوائلسماح12042144العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي80180.1فطوممحمد رضارياضسميحه12042145العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي87987.9عسوداحمدراضيسميه12042146العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي76876.8عمرانمصطفىمحمدسھاد12042149العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي81281.2محموداحمدسالمسوار12042150العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي88888.8سلعوسعبد الرحيمباسلسيما12042151العائشية الثانوية للبناتنابلس



العلمي85485.4عبد الكريمصالحعبدهللاشذى12042152العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي93493.4عبدهعبدهللاسعدشروق12042153العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي88488.4رطروطحلميعبد الرزاقشروق12042154العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي91091عكهانورشفيقشھد12042155العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي85485.4عمركاملمحمودشھد12042157العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي92492.4قطاويمحمدجمالشيماء12042158العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي93993.9ابو زھرهعبد الرحمنعايدشيماء12042159العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي92792.7عيرانطاللنصرصابرين12042160العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي86686.6عارضهعليمحمدصفاء12042161العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي85785.7احمد جبرماجدامجدضحى12042162العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي79779.7عامرعبد الباقيجمالضحى12042163العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي95495.4عطا هللايوسفرياضضحى12042164العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي90190.1ابو عياشحسنيعبداللطيفضحى12042165العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي82282.2حشاشاحمدزھيرعال12042169العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي92392.3دويكاتفوزيوائلعلياء12042170العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي88388.3حجاباكرممحمودعھد12042171العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي85385.3ميالهمصطفىخالدعھود12042172العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي87787.7ناصرنمرفھميغادة12042174العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي81581.5مصطفىعبد الحميديونسغدير12042176العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي88988.9خاروفسعديجمالفاطمه12042178العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي81181.1خويرهراتبمحمدفاطمه12042179العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي81681.6تفاحهوليدرائدفرح12042180العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي97397.3جوھرمصطفىمحمدفرح12042182العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي87887.8عبد الخالقعبدطاھرلما12042185العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي77977.9عاصيحسنبساملميس12042186العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي83783.7ابوزنطعادلعميدليزا12042187العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي70170.1ابو غوشاحمدعثمانلين12042189العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي85185.1بوابمحموداحمدماسه12042190العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي92292.2ھنديمحمدعمادمجد12042193العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي90990.9عاشورعبد الرحمنمشھورمجدولين12042195العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي86886.8عقروقعبد المجيدباللمرام12042196العائشية الثانوية للبناتنابلس



العلمي80980.9مصريعقيلبشارمرح12042197العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي93893.8دويكاتتوفيقفريدمرح12042198العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي88788.7احولمحمدعمرانمريم12042199العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي96096عيسىعبد الرحيمانورمالك12042200العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي90590.5ابو صالحهسعيدعبد الغفارمنى12042202العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي87087مقبولعليتوفيقمھا12042204العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي90890.8ابو ليلعبد الحفيظمروانمھا12042205العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي97197.1ظاھرفتحيعمادمي12042206العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي89189.1ابو رجبمحمدعطاهللاميس12042207العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي95195.1شريميوسفمامونميس12042208العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي97197.1ابو حاشيهخالدوليدميساء12042209العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي93593.5ميالهجبرخيريميسون12042210العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي85685.6حاجبيفھيمرافعنبال12042211العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي88188.1منصورصالحسامرنجيه12042212العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي91491.4ھزيمعبد الرؤوفاحمدنداء12042213العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي92892.8رواجبهعبد الجليليوسفنداء12042214العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي94994.9ابو الخيرمحمد عليابراھيمنعمه12042215العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي76376.3بسطاميمحمدراسمنور12042216العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي92692.6معلوانياكرمسامرنور12042217العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي86386.3عملهابراھيمعبد الفتاحنور12042218العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي91091قرطلومحمدنمرنور12042219العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي86886.8زيدان المصرينديمخالدھبه12042220العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي84984.9مصريرأفترشديھبه12042221العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي94794.7دويكاتاحمدصبريھبه12042222العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي81481.4صالحمحمودعزامھبه12042224العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي95095قدارهمحمودمازنھدى12042225العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي88288.2شخشيرمحمدشاھرھديل12042226العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي89689.6عطايوسفعمادھديل12042227العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي89689.6غنامابراھيمعمرھديل12042228العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي87887.8ابو ربيعحافظغسانھديل12042229العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي86186.1منصورمحمدناصرھيا12042230العائشية الثانوية للبناتنابلس



العلمي88288.2عيساويعليھشامھيا12042231العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي78478.4ابراھيماحمدمنيروجدان12042233العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي83283.2حموضهرشديحمديوالء12042236العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي94294.2سعدعبد الرحيمصالحوالء12042237العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي92692.6بليبلهمحمد سعديماھروالء12042238العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي80380.3طنبورمحمدبسامياسمين12042239العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي97197.1عاصيخليلتيسيرياسمين12042240العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي80780.7شمالويمحمدغسانياسمين12042241العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي90390.3طنبورمحمدغسانيمان12042242العائشية الثانوية للبناتنابلس
العلمي83683.6دويكاتعثمانصالح الديناسراء12042243جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلمي84384.3مبسلطعبد الفتاحاحمداسيا12042245جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلمي93493.4مھيارمحمد أديباسحقاالء12042246جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلمي93993.9تمامابراھيمخالداالء12042247جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلمي93393.3خاطرعبد الرحمنياسراالء12042248جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلمي80280.2فريتخعليانورامال12042249جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلمي89589.5دروبي محمد علي نافذامنة12042250جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلمي87387.3موسىاسعدمحمداميرة12042251جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلمي83283.2زربابساماسامةانتصار12042252جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلمي81481.4جودهفؤادصالحانوار12042253جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلمي78878.8جابيجميلبديعايات12042254جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلمي84984.9رزقفتحياحمدايثار12042255جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلمي80180.1شاھينرشيديحيىبلقيس12042257جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلمي93593.5تفاحهمحمدنزارجھان12042260جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلمي83383.3ھواشجمالنزارحال12042261جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلمي75175.1قصابنصوحتوفيقحنان12042262جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلمي71771.7قنازعمحمودمجديخولة12042264جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلمي91191.1عيسىناجيوائلدعاء12042265جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلمي72672.6فطايرفتحيزھيردياال12042266جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلمي95695.6خاروفمحمدايمندينا12042267جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلمي96496.4عرنديناجيعالمدينا12042268جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلمي89689.6بزرهاحمدعبد الرحيمراية12042269جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس



العلمي89889.8حج حمدسليمنضالرھام12042270جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلمي85685.6شعبلواحمدمصطفىزينة12042272جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلمي87687.6الشحروريعبد الفتاحوائلسجى12042273جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلمي74674.6دردوكعادلخليلسالم12042274جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلمي90290.2عاموديحسني عزامسماح12042275جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلمي86186.1عنبتاويخليلنزيهسناء12042276جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلمي77577.5كخنخالدجھادشروق12042277جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلمي79979.9قاقابركاتابراھيمصفاء12042278جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلمي86086قطبعبد الحليمجھادضحى12042279جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلمي87487.4عبد الھاديبديعايمنعبير12042280جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلمي76676.6زيدعادلھاللعطاء12042281جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلمي95495.4ابو بيحكمالعزامعال12042282جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلمي83483.4شبيريعلياحمدعناية12042283جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلمي77877.8سبع العيشفتحيعالمغادة12042284جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلمي96296.2زغلولعثماناحمدغيداء12042285جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلمي93893.8عرفاتعبد المجيدخالدفاطمة12042286جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلمي87687.6ابو زيدعبد الحفيظاسحاقفرح12042287جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلمي89189.1كخنرفيقحسينلما12042288جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلمي75275.2خليلي محمد حسنناصرليلى12042289جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلمي78978.9يعيش محمد علي ابراھيممرح12042290جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلمي78678.6لھلبتفايزاسعدمنار12042291جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلمي87287.2حمدان محمد ناصر  محمد غسان منور12042292جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلمي70670.6ناديمحمداحمدميادة12042293جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلمي86086شريمخالدمعتصمميس12042294جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلمي86886.8طقطوقعطاماجدميسر12042295جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلمي78978.9مناعمحمدھاللنغم12042297جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلمي92992.9ابو غضيبسليمصالحنور12042298جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلمي78078غزاليوسفسامينورا12042299جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلمي98598.5زغلولعثمانمحمودھبه12042300جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلمي69969.9بولصسليمعبد الرحيمھديل12042301جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس
العلمي82382.3رنواسماعيلھانيھيا12042302جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلس



العلمي84384.3ابو ليلمحمدعبد الحيابرار12042304كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي89689.6سلمانعليعبدهللاديبه12042305كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي88688.6طنطاويعبد الرحمنمحمد علياسراء12042307كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي73773.7لحامنديمحلمياسراء12042308كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي83683.6طنبوررفيقطارقاسراء12042309كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي91691.6اليدكعبداللطيفعبد الرحمناسراء12042310كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي74074جاموسشكريعبدااللهاسماء12042311كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي96196.1مصلحعثمانمحمداسيل12042313كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي85985.9فرجابراھيمطايلاصيل12042314كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي77277.2عفوريزكيمحمد غساناالء12042315كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي80980.9شافعيعبد الرزاقنعيماالء12042317كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي84484.4ھدھدعبدهللامحموداماني12042318كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي93093ابو دياكمحمدفوازامل12042320كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي88188.1خضرشفيقابراھيمانصار12042321كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي92992.9ريماويمحمدنضالايات12042323كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي84784.7معروفعبدنمرايمان12042325كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي79879.8احمديوسفصالحايناس12042326كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي76976.9بشتاويعبداللطيفطاھرايه12042327كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي87787.7ظريفهقاسمبشارباسمه12042328كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي79879.8عبدوسعيدھاللبراءه12042329كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي91491.4جمعهنعيمنبيلبسمه12042330كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي80380.3سلمانيوسفعبدهللابلسم12042331كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي88988.9شعبلومحمد سعيدمحمد عمادبنان12042332كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي79879.8بزرهنمرنافعتريسا12042334كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي89089باللممحمودمحمدتمارا12042336كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي88888.8دعاساحمدحكمتجمان12042337كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي83183.1زيدانمحمدسعيدجمانه12042338كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي79888.7نصرهللاعبدهللاموريسحال12042339كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي92192.1عبد الحقعبدهللاخليلحنان12042340كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي97897.8المصريعليانمحمودخديجه12042341كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي77277.2صروانغالبجمالخيرية12042342كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس



العلمي93793.7لبادهنشأتنبيلداليا12042343كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي87487.4ابو حجلهابراھيمبكردانا12042344كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي89789.7كنعاناحمدخالددعاء12042345كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي73373.3زبنعفيفعايددعاء12042346كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي89689.6عيدرمضانھانيدعاء12042347كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي88288.2العاصيعبد الرزاقمحمد نوافدياال12042349كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي84384.3شرفعليسعيددياال12042350كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي80080زكرياسليممحمد ناجيديانا12042351كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي69969.9طاھرعبد القادررائدديانا12042352كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي69569.5عدوياحمدزھيرديما12042353كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي81581.5فطايرعبد الغنيعبد الرزاقديما12042354كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي79779.7عقادصدقيفريدديما12042355كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي75575.5سمارونافذمرفينديما12042356كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي82982.9شعبلومحمودمھديديمه12042357كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي90690.6شبارومحمد وليدصالح الديندينا12042358كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي82182.1منصورسليمانمحمدربى12042359كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي86786.7ابو السلقانيوسفعدنانرحمه12042360كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي88288.2عطعوطاحسانخالدرزان12042361كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي76176.1كلبونهمحمدسليمانرزان12042362كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي97997.9دروزهعادلنزيهرزان12042363كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي85785.7جاموساسدنعيمرزان12042364كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي89189.1عاصيعبد الرزاقبشاررغد12042365كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي73773.7طبيلهطـهعبد المعزرغد12042366كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي91491.4عنابمطيعغسانرغد12042367كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي88288.2عبد الھاديشاملنبيلرفيعه12042368كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي91291.2وزنيفريدجمالرند12042370كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي87587.5مكاويسميرسامحرند12042371كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي84984.9عداربهسالمهطهرنين12042372كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي77877.8ھاشمعبد الھاديعارفرھام12042373كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي94394.3غانمابراھيمفوزيروان12042374كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي80080ابو عيشه شريفمثقالروان12042375كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس



العلمي80680.6عاصيمحمدھانيروان12042376كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي72272.2مخلوفمدحتيحيىروان12042377كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي93293.2شريفعطا هللاخالدروال12042378كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي76376.3حميدعبد الرحمنمصباحروند12042379كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي94094عقادحلميمنيرزھور12042380كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي89289.2شخشيرمحمد سعيدزيادزينه12042381كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي92592.5خياطمرادطارقزينه12042382كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي77577.5ابو جنيدخليلعالء الدينسالي12042383كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي77877.8سخلمحمدسامرسجود12042384كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي89489.4جانممحمدموفقسجى12042385كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي89989.9صوفانعبد الوھابمحمودسلمى12042386كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي82882.8قادريناجحامجدسما12042387كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي94394.3ابو ضھيرحسنسھيلسماء12042388كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي90490.4خريممحمد حافظحسامسنا12042390كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي93793.7ھالليمحمدحسنسندس12042391كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي86286.2ابو سيركمالسميرسيرين12042392كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي83783.7بزرهاسعدبشارسيما12042393كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي82782.7سبع العيشعدنانمازنسيما12042394كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي76376.3فيضيحاتمثائرشذا12042395كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي75875.8عارضهمحمودھشامشذا12042396كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي91591.5عبد الفتاحاسماعيلمنذرشذى12042397كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي77677.6بعممحمدباللشروق12042398كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي70070كرديعليحسانشروق12042399كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي78378.3بني عودهاحمدغازيشرين12042400كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي88288.2شافعيوصفيجاللعائشه12042402كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي83783.7عرفاتداودعميدعبير12042404كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي92992.9دبوسعليعنانعزه12042406كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي77877.8حسيباسعيدناصرعزه12042407كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي78178.1شخشيرتيسيرعبد الناصرعال12042408كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي91891.8حناوياحمدفتحيعال12042409كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي83983.9زيدمحمدظافرفاطمه12042410كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس



العلمي88788.7محمودمحمدجمالفرح12042411كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي83683.6ابو اسعيدناجيعبد اللطيففرح12042412كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي89589.5ظاھرعبد الرحمنغسانفرح12042413كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي80580.5الزباديمعروفلؤيالرا12042415كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي91191.1شاھينواصفلؤيالنا12042416كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي72672.6حبشممدوحنضالالنا12042417كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي84984.9رماحهعبد الفتاحنمرالنا12042418كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي73273.2نصرهللامحمديوسفلما12042419كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي90090فھدمنيرمازنلمياء12042420كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي87587.5بسطاميعمرباھرلينا12042421كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي93293.2حدادرامزربحيلينا12042422كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي83283.2شعبيخالدعمادلينا12042423كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي71471.4الزاويانيجميلبشيرماسه12042424كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي83683.6عكرابراھيمطارقماسه12042425كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي70370.3شناعهبديعباللمجدولين12042426كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي89689.6شخشيرروحيسامحمرح12042427كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي88188.1ابو الحالخالدسميرمرح12042428كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي89789.7حسيبامحمد وليدرشادمروه12042429كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي72772.7عتيليمحمد سعيدغسانمروى12042430كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي81681.6عنبوسيجاللايادملك12042431كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي77677.6باكيرفوزيبشارمنى12042432كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي76776.7يدكاحمدعبد الرحمنمھا12042433كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي72472.4ابو زعروراحمدعبد الرحمنميرا12042434كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي89389.3اسماعيلجميلاديبميس12042435كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي76785.2سعادهجريسسيمونميس12042436كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي77777.7بوزعادلمحمدميس12042437كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي78078شاميصدقيعونيميساء12042438كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي60760.7يعيشمحمدرامزنارمين12042440كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي72972.9حسونهقاسمابراھيمنوال12042443كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي73973.9شاھينياسرايادنور12042445كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي77077يونسمحمدبھجتنور12042446كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس



العلمي89789.7سمارهعبد الرحيمخالدنور12042447كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي89289.2عبد الحميدعبد الخالقسليماننور12042448كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي90190.1الجوھرينعمانفؤادنور12042449كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي95895.8سالمهمحمدابراھيمھبه12042451كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي68876.4ھريماتشحادهالياسھبه12042452كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي77277.2شكعهدرويشزاھيھديل12042454كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي83483.4عبد الحقمحمودعمرھديل12042455كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي79979.9ھنديهعبد الرحمنماھرھديل12042456كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي79879.8الخاروفماھرنبيلھديل12042457كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي75575.5عطعوطاحسانعبد الناصرھال12042458كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي69869.8عدوانيوسفمسعودھنادي12042460كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي75975.9عقادنشأتباسمھيا12042461كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي77477.4حميدانابراھيمعدليھيا12042462كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي88888.8كرديحسينعميدھيا12042463كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي84384.3ذيبيوسفمحمدھيا12042464كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي94394.3برقحربياسعدورود12042465كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي95295.2رجبعبد الرحمنصابروطن12042466كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي89489.4صبحعبد الكريممأمونياسمين12042468كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي79679.6حج حمدعبدهللامحمد عمريسرى12042469كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي89189.1عصفورعاھدعدنانيمان12042470كمال جنبالط الثانوية للبناتنابلس
العلمي88488.4حنايشةعبد القادرربحياسراء12042471بيت دجن الثانوية للبنيننابلس
العلمي83383.3حامدديابمنالامل12042473بيت دجن الثانوية للبنيننابلس
العلمي82582.5سالمجابرعبد الكريمانوار12042474بيت دجن الثانوية للبنيننابلس
العلمي74274.2حنايشةعوادعبد المنعماية12042475بيت دجن الثانوية للبنيننابلس
العلمي87587.5ابو حنيشنمررفعتروعة12042477بيت دجن الثانوية للبنيننابلس
العلمي81181.1حنينيعزاترائدشعاع12042478بيت دجن الثانوية للبنيننابلس
العلمي65365.3سالمةعبد الفتاحمصباحكرينا12042479بيت دجن الثانوية للبنيننابلس
العلمي85685.6حنينيعزتعائدنشوة12042481بيت دجن الثانوية للبنيننابلس
العلمي77077ابو حلوانمفلحمحمدھيفاء12042482بيت دجن الثانوية للبنيننابلس
العلمي68068ابو غنيمقاسمنافزھيفاء12042483بيت دجن الثانوية للبنيننابلس
العلمي95995.9صالحاتعبد هللازياداسراء12042484طلوزه الثانوية المختلطةنابلس



العلمي71871.8جناجرةعزتجمالاسماء12042485طلوزه الثانوية المختلطةنابلس
العلمي85185.1ابو صالحعليجھاداالء12042486طلوزه الثانوية المختلطةنابلس
العلمي90690.6جناجرهعطيةنظامرغده12042487طلوزه الثانوية المختلطةنابلس
العلمي90490.4جناجرهمحمديعقوبمھا12042489طلوزه الثانوية المختلطةنابلس
العلمي83683.6حشايكةيونسيعقوبنادين12042490طلوزه الثانوية المختلطةنابلس
العلمي77477.4فارسعمرخليلنور12042491طلوزه الثانوية المختلطةنابلس
العلمي92192.1حسونيوسفھانيانوار12042493بيت امرين الثانوية للبنيننابلس
العلمي82482.4عودهعبدهللامحمد امينتسنيم12042494بيت امرين الثانوية للبنيننابلس
العلمي78178.1احسونمحمدجاللرفاء12042495بيت امرين الثانوية للبنيننابلس
العلمي94594.5فقيهبكرمشيررھام12042496بيت امرين الثانوية للبنيننابلس
العلمي76876.8فقيهعايشزكرياسبأ12042497بيت امرين الثانوية للبنيننابلس
العلمي85385.3حسونسامينصوحنبيھه12042498بيت امرين الثانوية للبنيننابلس
العلمي91191.1عبدهصادقجھادنجود12042499بيت امرين الثانوية للبنيننابلس
العلمي75275.2غزاليوسفجواداسراء12042500ذكور سبسطيه الثانويةنابلس
العلمي65565.5مخالفةحامدابراھيماالء12042501ذكور سبسطيه الثانويةنابلس
العلمي84484.4زريقعبد المجيدايادبيان12042502ذكور سبسطيه الثانويةنابلس
العلمي89289.2حشيشسليمعالء الدينتمارا12042503ذكور سبسطيه الثانويةنابلس
العلمي87987.9صرصورمحمودمرادجنان12042504ذكور سبسطيه الثانويةنابلس
العلمي78978.9كيوانفايزمحمددعاء12042506ذكور سبسطيه الثانويةنابلس
العلمي85285.2ازريقاحمدنضالرنا12042508ذكور سبسطيه الثانويةنابلس
العلمي92392.3شھابيوسفجمالرھان12042509ذكور سبسطيه الثانويةنابلس
العلمي90890.8خليلاحمدفاروقسھير12042511ذكور سبسطيه الثانويةنابلس
العلمي95795.7خليلمحمديحيىشروق12042513ذكور سبسطيه الثانويةنابلس
العلمي90190.1مخيمرمحمدمحي الدينغادة12042514ذكور سبسطيه الثانويةنابلس
العلمي82682.6قاسمابراھيموجديمي12042515ذكور سبسطيه الثانويةنابلس
العلمي91691.6ربعيةياسيناسعدياسمين12042516ذكور سبسطيه الثانويةنابلس
العلمي73373.3عيسىفالحمصطفىاسماء12042517بنات سالم الثانويةنابلس
العلمي90890.8جبورعبدهللاعمادايه12042519بنات سالم الثانويةنابلس
العلمي81981.9جبورمفضيعبد اللطيفروال12042520بنات سالم الثانويةنابلس
العلمي83183.1شتيهعبدمحمدفاطمه12042521بنات سالم الثانويةنابلس
العلمي66266.2اشتيهوجيهنعيممرفت12042522بنات سالم الثانويةنابلس



العلمي80380.3اشتيهجمالنائلمنار12042523بنات سالم الثانويةنابلس
العلمي75375.3اشتيهاحمدعبدربهوفاء12042525بنات سالم الثانويةنابلس
العلمي80580.5صالحاتفيصليحيىابتسام12042526واد الباذان الثانوية المختلطةنابلس
العلمي95995.9دبابسهعبدهللازكرياسماح12042528واد الباذان الثانوية المختلطةنابلس
العلمي85785.7كسابطاھرفؤادعريب12042529واد الباذان الثانوية المختلطةنابلس
العلمي82782.7صالحاتفريديوسفورود12042531واد الباذان الثانوية المختلطةنابلس
العلمي89489.4حمدانفريدبسامدياال12042534برقة الثانوية للبناتنابلس
العلمي93893.8موسىسليمانھشامديما12042535برقة الثانوية للبناتنابلس
العلمي86286.2فرعونيهحسنيزاھررؤى12042536برقة الثانوية للبناتنابلس
العلمي80380.3سمحانعبدمحمدرزان12042538برقة الثانوية للبناتنابلس
العلمي92892.8عمرعبد اللطيفنجواترزان12042539برقة الثانوية للبناتنابلس
العلمي93693.6دغلسعمررائدرنيم12042540برقة الثانوية للبناتنابلس
العلمي88588.5محمودلطفيجمالروز12042541برقة الثانوية للبناتنابلس
العلمي92892.8اسعدرشيدرابحسارة12042542برقة الثانوية للبناتنابلس
العلمي89489.4صالححسنمصلحسميه12042543برقة الثانوية للبناتنابلس
العلمي79679.6مسعودفضلمحمودسھى12042544برقة الثانوية للبناتنابلس
العلمي94094سالممحمدعبد الجبارعرين12042545برقة الثانوية للبناتنابلس
العلمي83883.8أبو عمرمحمدراجحمنار12042547برقة الثانوية للبناتنابلس
العلمي85885.8حمدانفريدغساننورا12042549برقة الثانوية للبناتنابلس
العلمي84184.1حجيعبد العزيزسميحھبه12042550برقة الثانوية للبناتنابلس
العلمي77377.3حسينعوضمصطفىوصال12042551برقة الثانوية للبناتنابلس
العلمي84584.5عنتريعوضعبد الحميداالء12042553دير شرف الثانوية المختلطةنابلس
العلمي78678.6واديعمرصالحامل12042554دير شرف الثانوية المختلطةنابلس
العلمي92692.6عطاريحسنمحمدامل12042555دير شرف الثانوية المختلطةنابلس
العلمي98298.2عنتريعوضحمدهللاسندس12042557دير شرف الثانوية المختلطةنابلس
العلمي84984.9عنتريمحمدياسرسوزان12042558دير شرف الثانوية المختلطةنابلس
العلمي84984.9موسىمصطفىجماللميس12042559دير شرف الثانوية المختلطةنابلس
العلمي81281.2حجيعرابياحمدوعد12042560دير شرف الثانوية المختلطةنابلس
العلمي85785.7غنامابراھيممصطفىاثير12042562بنات تل الثانويةنابلس
العلمي89789.7رمضاناحمدسبعادياال12042563بنات تل الثانويةنابلس
العلمي84984.9رمضانعبد القادرطالباسماء12042564بنات تل الثانويةنابلس



العلمي97697.6ترابياسعدمحمداسماء12042565بنات تل الثانويةنابلس
العلمي93693.6صبرهحافظاحمدحنين12042566بنات تل الثانويةنابلس
العلمي73873.8اشتيةعثمانصبحيرويده12042568بنات تل الثانويةنابلس
العلمي94194.1السلواديطالبسميرساجدة12042570بنات تل الثانويةنابلس
العلمي85585.5حمدعوضابراھيمسرين12042571بنات تل الثانويةنابلس
العلمي77277.2رمضانعليعارفشذى12042572بنات تل الثانويةنابلس
العلمي81781.7اشتيةعارفزھيرشروق12042573بنات تل الثانويةنابلس
العلمي75575.5ابو ترابيزھديمحمدغدير12042574بنات تل الثانويةنابلس
العلمي91191.1رمضانمحمدعوضغراس12042575بنات تل الثانويةنابلس
العلمي82782.7حمديوسفعصامفاطمة12042576بنات تل الثانويةنابلس
العلمي69369.3حمدرشيدفتحينوال12042577بنات تل الثانويةنابلس
العلمي76476.4نصاصرهيوسفمسعوداحالم12042578بيت فوريك الثانوية للبناتنابلس
العلمي74474.4مليطاتمصباحنسيمانصار12042580بيت فوريك الثانوية للبناتنابلس
العلمي94294.2خطاطبهمحمدمجديايه12042582بيت فوريك الثانوية للبناتنابلس
العلمي86386.3مصلحرضافھميسجى12042584بيت فوريك الثانوية للبناتنابلس
العلمي74074حننيتوفيقنزيهشرين12042585بيت فوريك الثانوية للبناتنابلس
العلمي91691.6نصاصرهمحمدعثمانصفاء12042586بيت فوريك الثانوية للبناتنابلس
العلمي93693.6مليطاتمحمدشريفضحى12042587بيت فوريك الثانوية للبناتنابلس
العلمي77077غزالاحمدمصطفىعبير12042588بيت فوريك الثانوية للبناتنابلس
العلمي89289.2نصاصرهتوفيقعبدالقادرلميس12042590بيت فوريك الثانوية للبناتنابلس
العلمي81981.9خطاطبهشحادهسميرمادلين12042591بيت فوريك الثانوية للبناتنابلس
العلمي66266.2حننيمحمودغسانمجدولين12042592بيت فوريك الثانوية للبناتنابلس
العلمي90690.6حننيفايقفؤادمرام12042593بيت فوريك الثانوية للبناتنابلس
العلمي75475.4خطاطبهعالناحمدنجوان12042596بيت فوريك الثانوية للبناتنابلس
العلمي93893.8حننيتوفيقفايزھديل12042598بيت فوريك الثانوية للبناتنابلس
العلمي95695.6مليطاتعبدالكريمماھروسام12042601بيت فوريك الثانوية للبناتنابلس
العلمي89189.1حننيعبدالقادرمنيرياسمين12042603بيت فوريك الثانوية للبناتنابلس
العلمي87987.9صوالحهحسنجمالاريج12042604عصيره الشمالية الثانوية للبناتنابلس
العلمي79479.4رواجبهمحمودطاھراسراء12042605عصيره الشمالية الثانوية للبناتنابلس
العلمي93793.7شوليمحمدعمراسراء12042606عصيره الشمالية الثانوية للبناتنابلس
العلمي77277.2مشاقيمحمدوائلاالء12042607عصيره الشمالية الثانوية للبناتنابلس



العلمي92292.2سعادهھانيمحمودالخنساء12042608عصيره الشمالية الثانوية للبناتنابلس
العلمي95395.3عرجانجمعةسليمانايمان12042609عصيره الشمالية الثانوية للبناتنابلس
العلمي82482.4رواجبهمحمدكمالبيان12042610عصيره الشمالية الثانوية للبناتنابلس
العلمي97397.3شوليمحمدأحمدتسنيم12042611عصيره الشمالية الثانوية للبناتنابلس
العلمي79179.1حمادنهتوفيقتيسيرجنى12042612عصيره الشمالية الثانوية للبناتنابلس
العلمي76876.8الشولىياسينعزامدعاء12042613عصيره الشمالية الثانوية للبناتنابلس
العلمي91791.7صباححسنمحمدرانيه12042614عصيره الشمالية الثانوية للبناتنابلس
العلمي68268.2شوليمحمدمصطفىرزان12042615عصيره الشمالية الثانوية للبناتنابلس
العلمي92492.4عبد الخاطرنصر الدينعبد اللطيفرشا12042616عصيره الشمالية الثانوية للبناتنابلس
العلمي88188.1بورينيمحمودوليدرشا12042617عصيره الشمالية الثانوية للبناتنابلس
العلمي95895.8جرارعهعبد القادرنسيمريم12042618عصيره الشمالية الثانوية للبناتنابلس
العلمي85685.6حمادنهحسنعمرسجا12042619عصيره الشمالية الثانوية للبناتنابلس
العلمي95595.5ياسينمحمدتيسيرسميه12042620عصيره الشمالية الثانوية للبناتنابلس
العلمي77477.4حمادنهتوفيقمحي الدينسھا12042621عصيره الشمالية الثانوية للبناتنابلس
العلمي95895.8جرارعهفايزياسرشذى12042622عصيره الشمالية الثانوية للبناتنابلس
العلمي79379.3جوابرهصالحاحمد سعيدشيماء12042623عصيره الشمالية الثانوية للبناتنابلس
العلمي90890.8درويشامينجاھدصمود12042624عصيره الشمالية الثانوية للبناتنابلس
العلمي80280.2جوابرهصدقيعمرعائشة12042625عصيره الشمالية الثانوية للبناتنابلس
العلمي74474.4ابو صباحمحمداحمدعبق12042626عصيره الشمالية الثانوية للبناتنابلس
العلمي87087شوليمحمد سعيدكمالعال12042627عصيره الشمالية الثانوية للبناتنابلس
العلمي97597.5ياسينكاملجمالليانة12042628عصيره الشمالية الثانوية للبناتنابلس
العلمي90090شوليمحمدغساننور12042629عصيره الشمالية الثانوية للبناتنابلس
العلمي82282.2بيراويعازمماھرھبه12042630عصيره الشمالية الثانوية للبناتنابلس
العلمي94894.8سوالمهحامدعبد السالمھديل12042631عصيره الشمالية الثانوية للبناتنابلس
العلمي91591.5نصرطاھرمحمدياسمين12042632عصيره الشمالية الثانوية للبناتنابلس
العلمي90290.2حسن عليأحمدمدحتاسراء12042633مسقط الثانوية المختلطةنابلس
العلمي84084لولحغالبسلطانزينات12042634مسقط الثانوية المختلطةنابلس
العلمي84084خضررجبوليدسما12042635مسقط الثانوية المختلطةنابلس
العلمي97197.1تميمجمالسعيدسھى12042636مسقط الثانوية المختلطةنابلس
العلمي84484.4مصريعبدالرحيمعبدالرحمنسيمة12042637مسقط الثانوية المختلطةنابلس
العلمي92192.1شتيويمحمدراشدضحى12042638مسقط الثانوية المختلطةنابلس



العلمي76276.2سماعنةأحمدخالدوداد12042639مسقط الثانوية المختلطةنابلس
العلمي87096.7خليلتوفيقاسامهديما12042640راھبات مار يوسف الثانوية المختلطةنابلس
العلمي90090دنبكمحمدقاسمرانا12042641راھبات مار يوسف الثانوية المختلطةنابلس
العلمي98698.6الھنديسليممحموداالء12042643طالئع األمل الثانوية المختلطةنابلس
العلمي92592.5صالحصالحمازنبتول12042644طالئع األمل الثانوية المختلطةنابلس
العلمي93093سلھبمحمد ربحيكنعانبراءه12042645طالئع األمل الثانوية المختلطةنابلس
العلمي89089صوالحياحمدمجديبراءه12042646طالئع األمل الثانوية المختلطةنابلس
العلمي96796.7عرفاتعادلعبد الفتاحتسنيم12042647طالئع األمل الثانوية المختلطةنابلس
العلمي95095حسيباصبيحايمندانية12042648طالئع األمل الثانوية المختلطةنابلس
العلمي93993.9الحنبليمحمد مصباحعباسديمه12042650طالئع األمل الثانوية المختلطةنابلس
العلمي92592.5بريكلطفييحيىدينا12042651طالئع األمل الثانوية المختلطةنابلس
العلمي97697.6شنارسليماناحمدرايه12042652طالئع األمل الثانوية المختلطةنابلس
العلمي97697.6العتيبيحسينحسنريما12042653طالئع األمل الثانوية المختلطةنابلس
العلمي99199.1ھيجاويصالحمھندزينب12042654طالئع األمل الثانوية المختلطةنابلس
العلمي98298.2طوقانعبدهللاعبدالرزاقساره12042655طالئع األمل الثانوية المختلطةنابلس
العلمي90590.5عامرعبداللطيفعامرسمر12042656طالئع األمل الثانوية المختلطةنابلس
العلمي96796.7ابو رعدمحمدرائدسمية12042657طالئع األمل الثانوية المختلطةنابلس
العلمي96996.9عمراننشأتمحمد عثمانسنا12042658طالئع األمل الثانوية المختلطةنابلس
العلمي99399.3عبدالعزيزحلميعنانشيرين12042659طالئع األمل الثانوية المختلطةنابلس
العلمي98198.1بشتاويصالحمصطفىضحى12042660طالئع األمل الثانوية المختلطةنابلس
العلمي88688.6البداعليزيادعبير12042661طالئع األمل الثانوية المختلطةنابلس
العلمي95295.2درويش الحجينبيهمھديعرين12042662طالئع األمل الثانوية المختلطةنابلس
العلمي92292.2مقبولبشيرتحسينالنا12042663طالئع األمل الثانوية المختلطةنابلس
العلمي98098حلوحسينغسانالنا12042664طالئع األمل الثانوية المختلطةنابلس
العلمي97597.5ابوبكرابراھيمباللليلى12042665طالئع األمل الثانوية المختلطةنابلس
العلمي91591.5عنبوسيجمالحفظيليلى12042666طالئع األمل الثانوية المختلطةنابلس
العلمي89489.4أغبرمحمد عبدهطارقمجد12042667طالئع األمل الثانوية المختلطةنابلس
العلمي87287.2كلبونةروحيعبدالناصرمجد12042668طالئع األمل الثانوية المختلطةنابلس
العلمي97997.9االغبرواصفحازممي12042670طالئع األمل الثانوية المختلطةنابلس
العلمي95895.8الخاروفعبدالھادينضالھزار12042671طالئع األمل الثانوية المختلطةنابلس
العلمي97997.9صالحبرھانايادياسمين12042672طالئع األمل الثانوية المختلطةنابلس



العلمي86886.8خياطعاطفعبد الناصراميره12042674الروضة الثانويةنابلس
العلمي89189.1ابو شملةخالدفتحيابراھيم 10042751الشھيد عز الدين القسام الثانوية للبنينجنين
العلمي81481.4حمارشةاحمدعودةاحمد10042754الشھيد عز الدين القسام الثانوية للبنينجنين
العلمي90490.4عباديمحمدغازياسالم10042756الشھيد عز الدين القسام الثانوية للبنينجنين
العلمي76476.4ابو بكريوسففتحياكرم10042757الشھيد عز الدين القسام الثانوية للبنينجنين
العلمي82682.6ابو بكرمحمدجوادامجد10042759الشھيد عز الدين القسام الثانوية للبنينجنين
العلمي87187.1حمارشهحسنعبد الحليمأحمد10042760الشھيد عز الدين القسام الثانوية للبنينجنين
العلمي83583.5عباديمحمدسميرأيمن10042761الشھيد عز الدين القسام الثانوية للبنينجنين
العلمي73973.9عمارنةتوفيقاحمدباسل10042762الشھيد عز الدين القسام الثانوية للبنينجنين
العلمي64564.5عباديمحمدتيسيرخالد10042763الشھيد عز الدين القسام الثانوية للبنينجنين
العلمي86686.6البرينايفمحمدخالد10042764الشھيد عز الدين القسام الثانوية للبنينجنين
العلمي84484.4مرعيخضرسميرخضر10042765الشھيد عز الدين القسام الثانوية للبنينجنين
العلمي94994.9طاھرعمرمحمودطاھر10042766الشھيد عز الدين القسام الثانوية للبنينجنين
العلمي85985.9حمارشةمحمديوسفعرين10042768الشھيد عز الدين القسام الثانوية للبنينجنين
العلمي82582.5ابو بكرمصطفىباسمعالء10042769الشھيد عز الدين القسام الثانوية للبنينجنين
العلمي92392.3عباديحسنعمادعالء10042770الشھيد عز الدين القسام الثانوية للبنينجنين
العلمي93393.3عباديمصطفىيوسفعنان10042773الشھيد عز الدين القسام الثانوية للبنينجنين
العلمي69069حمارشةمحمودمعتصمفادي10042774الشھيد عز الدين القسام الثانوية للبنينجنين
العلمي90590.5حمارشةحمزةاحمدفارس10042775الشھيد عز الدين القسام الثانوية للبنينجنين
العلمي80980.9ميثانيفخرييوسففخري10042776الشھيد عز الدين القسام الثانوية للبنينجنين
العلمي92392.3حمارشةمحمدعريبمحمد 10042779الشھيد عز الدين القسام الثانوية للبنينجنين
العلمي77377.3العطيويمحمودباللمحمود10042782الشھيد عز الدين القسام الثانوية للبنينجنين
العلمي83483.4ابو بكرخالدعبد هللامحمود10042783الشھيد عز الدين القسام الثانوية للبنينجنين
العلمي70470.4ابو شملةقاسممحمدمحمود10042784الشھيد عز الدين القسام الثانوية للبنينجنين
العلمي87087ابو شملةمحمدحكميزيد10042788الشھيد عز الدين القسام الثانوية للبنينجنين
العلمي79479.4سليطابراھيممسعودابراھيم10042790جنين الثانوية للبنينجنين
العلمي71971.9المصرياحمدابراھيماحمد10042791جنين الثانوية للبنينجنين
العلمي97597.5فزعاحمدمحمداحمد10042798جنين الثانوية للبنينجنين
العلمي81281.2حواشينصالحمحمداحمد10042799جنين الثانوية للبنينجنين
العلمي97997.9السعدياحمدناصر الديناحمد10042800جنين الثانوية للبنينجنين
العلمي74174.1مفلحفتحيمحمدالقاسم10042803جنين الثانوية للبنينجنين



العلمي76076دربيمحمديوسفاوس10042804جنين الثانوية للبنينجنين
العلمي91291.2ابو الربنادراحمدبدر10042806جنين الثانوية للبنينجنين
العلمي89989.9حسنينعبد اللطيفحسنينبكر 10042807جنين الثانوية للبنينجنين
العلمي89889.8جرارتوفيق(محمد مھدي)توفيق10042808جنين الثانوية للبنينجنين
العلمي92492.4شحادةجمالخالدجمال10042809جنين الثانوية للبنينجنين
العلمي77777.7مسادحامديحيىحامد 10042810جنين الثانوية للبنينجنين
العلمي87787.7مسادفؤادعاصمحذيفه10042811جنين الثانوية للبنينجنين
العلمي89589.5صالحيوسفعدنانحذيفه10042812جنين الثانوية للبنينجنين
العلمي82082الخطيبعبد الغنيطاھرحسان10042813جنين الثانوية للبنينجنين
العلمي92292.2زيدانسعيدعبد الرحمنحسن10042814جنين الثانوية للبنينجنين
العلمي77477.4زيدانصادقعزتخالد10042815جنين الثانوية للبنينجنين
العلمي92592.5ابو فرحةمحمدفيصلرامي10042818جنين الثانوية للبنينجنين
العلمي82982.9جراداتحسينمنيرزيد10042819جنين الثانوية للبنينجنين
العلمي88888.8الحروبنصر هللاحمدسامي10042820جنين الثانوية للبنينجنين
العلمي93393.3احمدعبد المحسنمحمودسامي10042821جنين الثانوية للبنينجنين
العلمي80780.7صالحعبد اللطيفعبد الرحمنسيف الدين10042823جنين الثانوية للبنينجنين
العلمي86786.7مسادعدناننصيفشريف 10042824جنين الثانوية للبنينجنين
العلمي82482.4دوايمهمسعدمحمدضياء10042825جنين الثانوية للبنينجنين
العلمي82782.7نجماحمدجميلعبد الرحمن10042828جنين الثانوية للبنينجنين
العلمي80980.9ابوعيدعبد الرحمنعادلعبد الرحمن10042830جنين الثانوية للبنينجنين
العلمي75575.5ابوليلجميلعاطفعبد هللا10042831جنين الثانوية للبنينجنين
العلمي91891.8ھنديمحمدجميلعبد المجيد10042832جنين الثانوية للبنينجنين
العلمي63463.4عصعوصمحمدسميحعصام10042835جنين الثانوية للبنينجنين
العلمي85785.7ابو حسناحمدثائرعالء10042836جنين الثانوية للبنينجنين
العلمي89689.6زعزعاحمدياسينعمر10042838جنين الثانوية للبنينجنين
العلمي91591.5رديفمحمدراجحعمرو 10042839جنين الثانوية للبنينجنين
العلمي77977.9عالونةعبدعصامغسان 10042840جنين الثانوية للبنينجنين
العلمي84584.5ابو مويسموسىنبيلفؤاد10042841جنين الثانوية للبنينجنين
العلمي93593.5يحيىاحمدراسمقصي 10042842جنين الثانوية للبنينجنين
العلمي97797.7بعجاويزيدانابراھيمقيس10042843جنين الثانوية للبنينجنين
العلمي78978.9شاھينمحمودھانيكفاح10042844جنين الثانوية للبنينجنين



العلمي80580.5شواھنهتركيمحمدمؤمن 10042846جنين الثانوية للبنينجنين
العلمي70470.4عابدشفيقاحمدمحمد 10042848جنين الثانوية للبنينجنين
العلمي90290.2عوادلطفياحمدمحمد10042849جنين الثانوية للبنينجنين
العلمي84484.4سعديحسنيانيسمحمد10042850جنين الثانوية للبنينجنين
العلمي87487.4نصارساميبساممحمد10042851جنين الثانوية للبنينجنين
العلمي84084ابو عليهنافعبساممحمد10042852جنين الثانوية للبنينجنين
العلمي76176.1مقبلمقبلجمالمحمد10042854جنين الثانوية للبنينجنين
العلمي97797.7عمارنهحسينحكماتمحمد10042856جنين الثانوية للبنينجنين
العلمي80080مرعيغالبعدنانمحمد10042857جنين الثانوية للبنينجنين
العلمي91891.8ابو الربياسينمحمودمحمد10042859جنين الثانوية للبنينجنين
العلمي91891.8عمرومھدينظميمحمد10042860جنين الثانوية للبنينجنين
العلمي91891.8نعيراتعبد هللاھاشممحمد10042861جنين الثانوية للبنينجنين
العلمي77177.1ابراھيمداودنوافمحمود10042863جنين الثانوية للبنينجنين
العلمي90390.3سنانصالحناصرمعتز 10042865جنين الثانوية للبنينجنين
العلمي76076عموريعبد اللطيفمحمودمنجد10042867جنين الثانوية للبنينجنين
العلمي94194.1جبارينرشيد(محمد مرجان)ميشيل10042869جنين الثانوية للبنينجنين
العلمي94594.5ابو سالمهمحمدصالحنادر10042870جنين الثانوية للبنينجنين
العلمي95395.3زايدنايفعمادنايف10042871جنين الثانوية للبنينجنين
العلمي89389.3نزالقاسمباللنضال 10042873جنين الثانوية للبنينجنين
العلمي85885.8عزبسليمانابراھيمنور الدين 10042875جنين الثانوية للبنينجنين
العلمي90990.9جماحنةسالمعمرھمام10042878جنين الثانوية للبنينجنين
العلمي98398.3زغلولمسعودوليدوضاح10042879جنين الثانوية للبنينجنين
العلمي75575.5جراررضاحافظوقاص10042880جنين الثانوية للبنينجنين
العلمي83883.8يوسفشفيقزكريايحيى10042881جنين الثانوية للبنينجنين
العلمي96296.2ابوطحناتعبد الكريمبساميزن 10042883جنين الثانوية للبنينجنين
العلمي74074خطيبمحمودغالبيزن10042885جنين الثانوية للبنينجنين
العلمي83883.8الحثناويمحمودابراھيميوسف10042886جنين الثانوية للبنينجنين
العلمي78278.2جراداتاديبايمنرامي10042888الشھيد نجيب االحمد الثانوية للبنينجنين
العلمي97597.5ابو مرادمصطفىرفيقرأفت10042890الشھيد نجيب االحمد الثانوية للبنينجنين
العلمي96596.5جراداتسعيدصابرمحمد10042891الشھيد نجيب االحمد الثانوية للبنينجنين
العلمي72572.5قبھا عبدالقادر جميل حسام 10042894برطعة الثانوية للبنينجنين



العلمي78778.7ملحم محمد راسم فادي 10042895برطعة الثانوية للبنينجنين
العلمي75575.5قبھا محمود عبدهللا محمود 10042897برطعة الثانوية للبنينجنين
العلمي82482.4خليلأسعد عثمان أحمد 10042899عانين الثانوية للبنينجنين
العلمي94294.2ملحممصطفى حسنسامح 10042900عانين الثانوية للبنينجنين
العلمي69669.6ياسينفايقرفيقعبد المجيد10042902عانين الثانوية للبنينجنين
العلمي97597.5يوسفعبدالفتاحغالبقصي10042904عانين الثانوية للبنينجنين
العلمي81281.2محاميدمحمودغسانليث10042905عانين الثانوية للبنينجنين
العلمي78678.6ياسينشافععادلمؤمن10042906عانين الثانوية للبنينجنين
العلمي76176.1حمدانتوفيقتيسيرمحمد10042907عانين الثانوية للبنينجنين
العلمي90090ياسينمحمد ھيثممحمد10042908عانين الثانوية للبنينجنين
العلمي68468.4حمدانعيسىعدنانمحمود10042909عانين الثانوية للبنينجنين
العلمي91191.1حمرانكاملمحمدحسام 10042911العرقة الثانوية للبنينجنين
العلمي73173.1يحيىاحمدمنجدحسام 10042912العرقة الثانوية للبنينجنين
العلمي88188.1حمادسليممحمدسليم10042913العرقة الثانوية للبنينجنين
العلمي84784.7يحيىعبد اللطيفسميحعاھد 10042914العرقة الثانوية للبنينجنين
العلمي68668.6حمدانمحمدنضالعالء الدين10042915العرقة الثانوية للبنينجنين
العلمي81081يحيىاحمدمحمدفادي10042916العرقة الثانوية للبنينجنين
العلمي81081جرارصادقمصطفىفادي10042917العرقة الثانوية للبنينجنين
العلمي76576.5يحيىشريفاحمدمحمد10042918العرقة الثانوية للبنينجنين
العلمي67367.3خمايسهصدقيطالبمحمد10042919العرقة الثانوية للبنينجنين
العلمي87587.5رواجبةمحمودمحمد القاسم 10042920دير ابو ضعيف الثانوية للبنينجنين
العلمي68568.5اشروفمحمود جمال بالل10042922دير ابو ضعيف الثانوية للبنينجنين
العلمي72272.2علياتنافعمحمدجواد 10042923دير ابو ضعيف الثانوية للبنينجنين
العلمي89789.7محاميدخليل تركيخليل 10042924دير ابو ضعيف الثانوية للبنينجنين
العلمي65265.2علياتحسن(محمد زاھر)علي10042925دير ابو ضعيف الثانوية للبنينجنين
العلمي89889.8محاميدراجحمحمدفايز 10042926دير ابو ضعيف الثانوية للبنينجنين
العلمي72872.8ابو زھرةعصر ايمنمالك10042928دير ابو ضعيف الثانوية للبنينجنين
العلمي67667.6علياتمحمدجمال محمد10042929دير ابو ضعيف الثانوية للبنينجنين
العلمي94794.7عبد الحيفايزفوازمحمود10042930دير ابو ضعيف الثانوية للبنينجنين
العلمي86386.3عودةمحمدباسممنير 10042931دير ابو ضعيف الثانوية للبنينجنين
العلمي82982.9محاميدھاشمرأفتھاشم 10042932دير ابو ضعيف الثانوية للبنينجنين



العلمي89789.7عبيديتوفيقاحمدابراھيم10042933برقين الثانوية للبنينجنين
العلمي97397.3صبحاحمدرافتاحمد10042934برقين الثانوية للبنينجنين
العلمي77177.1عتيقمحمدمصطفىاسامة10042935برقين الثانوية للبنينجنين
العلمي74074خلفمحمودمحمدانس 10042936برقين الثانوية للبنينجنين
العلمي67167.1عبيدهاحمدماجدبھاء10042937برقين الثانوية للبنينجنين
العلمي83383.3شالميشعمرعبدالكريملؤي10042939برقين الثانوية للبنينجنين
العلمي76576.5عبيدهاحمدجمالمحمد10042940برقين الثانوية للبنينجنين
العلمي97397.3عبيديمحمدمصطفىنورالدين10042941برقين الثانوية للبنينجنين
العلمي68068الحاجسليمانمحموداحمد10042943جلقموس الثانوية للبنينجنين
العلمي81781.7كرمفايزھاشماسامه10042944جلقموس الثانوية للبنينجنين
العلمي86886.8عالونهمحمدمزيدانس 10042945جلقموس الثانوية للبنينجنين
العلمي71571.5زكارنهعزاتمحمدحسام10042946جلقموس الثانوية للبنينجنين
العلمي83483.4كرمفايزعبد الخالقضياء10042947جلقموس الثانوية للبنينجنين
العلمي67967.9صوافطهسعيدعمارعبيدة10042948جلقموس الثانوية للبنينجنين
العلمي77977.9الخباصفھدحسنمحمد10042950جلقموس الثانوية للبنينجنين
العلمي87687.6الكرمعبد اللطيفراضيمحمد10042951جلقموس الثانوية للبنينجنين
العلمي93893.8القرمتوفيقمحمدمحمود10042952جلقموس الثانوية للبنينجنين
العلمي85085بزورتوفيقمحمدمعتز10042953جلقموس الثانوية للبنينجنين
العلمي70170.1ابو مويسمحمدربحيوسام10042955جلقموس الثانوية للبنينجنين
العلمي65865.8صوافطهسعيداحمديزن10042956جلقموس الثانوية للبنينجنين
العلمي83183.1شواھنةسعودنور الدينابراھيم10042957سيلة الحارثية الثانوية للبنينجنين
العلمي88788.7قبالويمحمدعادلاحمد10042959سيلة الحارثية الثانوية للبنينجنين
العلمي93593.5جراداتعارفعمراحمد10042960سيلة الحارثية الثانوية للبنينجنين
العلمي94194.1شواھنةعليابراھيماسماعيل10042961سيلة الحارثية الثانوية للبنينجنين
العلمي91491.4جراداتمحمدنعمانبھاء10042962سيلة الحارثية الثانوية للبنينجنين
العلمي72972.9زيودمحمدابراھيمرمزي10042963سيلة الحارثية الثانوية للبنينجنين
العلمي70370.3ابو الوفاسليماناحمدطاھر10042964سيلة الحارثية الثانوية للبنينجنين
العلمي71071عبد الھاديكاملمحمدعكرمه10042965سيلة الحارثية الثانوية للبنينجنين
العلمي93493.4شواھنةعونيھانيعوني10042966سيلة الحارثية الثانوية للبنينجنين
العلمي83283.2عزامسعيداحمدقتيبه10042967سيلة الحارثية الثانوية للبنينجنين
العلمي87987.9زيودتوفيقامينمحمد10042968سيلة الحارثية الثانوية للبنينجنين



العلمي91391.3عمرمحمدحسيناسامه10042973اليامون الثانوية للبنينجنين
العلمي80480.4ابو جبلذيبمحمود اسالم 10042974اليامون الثانوية للبنينجنين
العلمي83983.9خمايسهخالدياسرحمزة10042975اليامون الثانوية للبنينجنين
العلمي67467.4ابوالھيجامحمودماجدخليل10042976اليامون الثانوية للبنينجنين
العلمي79179.1عباھرهيوسففتحيسامح10042977اليامون الثانوية للبنينجنين
العلمي67467.4عباھرهمصطفىمحمدصادق10042978اليامون الثانوية للبنينجنين
العلمي87287.2فريحاتمحمدرائدضياء الدين10042979اليامون الثانوية للبنينجنين
العلمي96696.6سمارحسنمحمودطارق 10042981اليامون الثانوية للبنينجنين
العلمي75275.2خمايسهابراھيمانورعبدهللا10042982اليامون الثانوية للبنينجنين
العلمي83183.1زين الدينمصطفىماھرعبدهللا10042983اليامون الثانوية للبنينجنين
العلمي86586.5نواھضهموسىاحمدعدي10042984اليامون الثانوية للبنينجنين
العلمي84084سمودياحمدمحمدعمران10042986اليامون الثانوية للبنينجنين
العلمي89689.6سمارابراھيمعصاممجد 10042989اليامون الثانوية للبنينجنين
العلمي95995.9ابوحمدهعليعبدالباسطمحمد10042990اليامون الثانوية للبنينجنين
العلمي71271.2خمايسهصالحعبدهللامحمد10042991اليامون الثانوية للبنينجنين
العلمي76976.9سعيدسليمانجمالمعاذ10042992اليامون الثانوية للبنينجنين
العلمي81781.7سعيدابراھيمرشيدھارون10042995اليامون الثانوية للبنينجنين
العلمي80180.1ھيجاوياحمداسامهيزن10042997اليامون الثانوية للبنينجنين
العلمي97697.6ابو فرحهابراھيمجمالابراھيم10042998الجلمة الثانوية للبنينجنين
العلمي98498.4الدراوشهنايفجودتابراھيم10042999الجلمة الثانوية للبنينجنين
العلمي87087عمرييحيىعالء الدينايسر10043000الجلمة الثانوية للبنينجنين
العلمي86186.1حنانيرشديروحيحمزة 10043001الجلمة الثانوية للبنينجنين
العلمي92992.9سالمةفؤادفالحدريد10043002الجلمة الثانوية للبنينجنين
العلمي92792.7صبيحاترجباحمدرجب10043003الجلمة الثانوية للبنينجنين
العلمي78178.1السعديمحمود عبد الحكيم زين العابدين10043004الجلمة الثانوية للبنينجنين
العلمي80280.2عبد المجيداسعدعبد الباسطفادي10043005الجلمة الثانوية للبنينجنين
العلمي63263.2خالديمحمدشاھرمحمد10043006الجلمة الثانوية للبنينجنين
العلمي91791.7ابو فرحهمحمود ھاشممحمد10043007الجلمة الثانوية للبنينجنين
العلمي89989.9جبارينمحمد يوسفمحمد10043008الجلمة الثانوية للبنينجنين
العلمي99099ابوفرحةنادرحسامنادر10043009الجلمة الثانوية للبنينجنين
العلمي85485.4ابو صبرهاحمدرائداحمد10043010الرياض الثانويةجنين



العلمي98298.2ظاھراحمدرياضخالد 10043012الرياض الثانويةجنين
العلمي98198.1خلوفذيابراتبذياب10043013الرياض الثانويةجنين
العلمي90390.3الحاج حسنموسىعبدالرحمنشوقي10043015الرياض الثانويةجنين
العلمي77477.4جرارعمرامجدعمر 10043016الرياض الثانويةجنين
العلمي93893.8جبارينفرحمحمدفرح 10043017الرياض الثانويةجنين
العلمي66566.5جرارمحمودتوفيقمحمود10043018الرياض الثانويةجنين
العلمي66366.3االحمد(محمد عمر)ضراراحمد10043020الجامعة للتعليم األكاديميجنين
العلمي77477.4االحمدعبد الرحمنمفيدحمزة 10043022الجامعة للتعليم األكاديميجنين
العلمي73173.1عسراويفايزذيبوفا10043023الجامعة للتعليم األكاديميجنين
العلمي98498.4يحيىجودترضاارزاق10043101بنات جنين الثانويةجنين
العلمي80580.5دمجعبدهللاباللاسراء10043102بنات جنين الثانويةجنين
العلمي97597.5شلبيعبدالرحمنعصاماسراء10043103بنات جنين الثانويةجنين
العلمي78178.1دمجعيدمصطفىاسراء10043104بنات جنين الثانويةجنين
العلمي86686.6زعزعاحمديونساسراء10043105بنات جنين الثانويةجنين
العلمي83583.5غوادرهحسينعفيفاسير10043106بنات جنين الثانويةجنين
العلمي87487.4ابوشريمحسناحمداسيل10043107بنات جنين الثانويةجنين
العلمي87887.8حج صالحسعودايمناسيل10043108بنات جنين الثانويةجنين
العلمي81281.2السيدراضيعصاماسيل10043109بنات جنين الثانويةجنين
العلمي88788.7ابوالوفافائقفالحاسيل10043110بنات جنين الثانويةجنين
العلمي95195.1صقرمحمدعدناناالء10043112بنات جنين الثانويةجنين
العلمي89589.5ابوعطيهحسنفتحياالء10043113بنات جنين الثانويةجنين
العلمي82582.5ابوغاليحسنفوازالين10043114بنات جنين الثانويةجنين
العلمي90690.6قاسمعبدالحميداحمداميره10043115بنات جنين الثانويةجنين
العلمي77677.6ابوعبيداسعدرشديامينه10043116بنات جنين الثانويةجنين
العلمي78678.6ابوزھومحمودقعدانانوار10043117بنات جنين الثانويةجنين
العلمي91691.6زيدتوفيقاسعدايمان 10043120بنات جنين الثانويةجنين
العلمي86686.6زيدانمحمودحسنحنان10043123بنات جنين الثانويةجنين
العلمي69869.8ابوالربعبدهللاعليحنين10043124بنات جنين الثانويةجنين
العلمي95295.2سعيدعمرنائلدانا10043125بنات جنين الثانويةجنين
العلمي90090اسماعيلاحمداسماعيلدعاء10043126بنات جنين الثانويةجنين
العلمي90890.8ابوناعسهعبدالكريمعبدهللادعاء10043127بنات جنين الثانويةجنين



العلمي81781.7ابو سرورمحمدكمالدعاء10043128بنات جنين الثانويةجنين
العلمي83883.8ابوالربمحمدعامردالل10043129بنات جنين الثانويةجنين
العلمي97497.4صمادعهمحموداحمددياال10043130بنات جنين الثانويةجنين
العلمي97597.5ولد عليعرساناحمددينا10043131بنات جنين الثانويةجنين
العلمي76276.2نشرتيعبدهللاروحيرؤى10043132بنات جنين الثانويةجنين
العلمي87187.1غولاحمدعمادرؤى10043133بنات جنين الثانويةجنين
العلمي82082ابو طامعاحمدياسررؤى10043134بنات جنين الثانويةجنين
العلمي89789.7جراررضارفعترحيق10043136بنات جنين الثانويةجنين
العلمي91791.7ابو لبدهمصطفىعبدالرحمنرزان10043137بنات جنين الثانويةجنين
العلمي94094فايدحسينطارقرشا10043138بنات جنين الثانويةجنين
العلمي98498.4جبارينعليصالحرنا10043140بنات جنين الثانويةجنين
العلمي95495.4يحيىمحمودبسامرواء10043142بنات جنين الثانويةجنين
العلمي72572.5شلبيعبدالرحمنمحمودساجده10043143بنات جنين الثانويةجنين
العلمي70770.7السعديعبدهللاغسانسجى10043144بنات جنين الثانويةجنين
العلمي89189.1ابو مشايخسليمانتوفيقسمر10043145بنات جنين الثانويةجنين
العلمي90590.5سعديمحمدفوزيسھى10043146بنات جنين الثانويةجنين
العلمي89589.5(قاسم سليمان)طالبحكمسھير10043147بنات جنين الثانويةجنين
العلمي94294.2عويساحمدمحمدسوسن10043148بنات جنين الثانويةجنين
العلمي99199.1ابوالربعبدالرحمننبيلسيما10043149بنات جنين الثانويةجنين
العلمي88288.2العمريخالدمدحتشروق10043150بنات جنين الثانويةجنين
العلمي87787.7الھنديشاتيجمالشھد10043151بنات جنين الثانويةجنين
العلمي77377.3طهمحمدماھرشيراز10043152بنات جنين الثانويةجنين
العلمي80880.8جرارجمالشجاعشيرين10043153بنات جنين الثانويةجنين
العلمي95995.9ابو عيسىعبداللطيفعايدشيماء10043154بنات جنين الثانويةجنين
العلمي92892.8غوادرهصدقياحمد صابرين10043155بنات جنين الثانويةجنين
العلمي97797.7ابراھيمحسنامينصبرين10043156بنات جنين الثانويةجنين
العلمي88488.4وردانعبدالعزيزماھرصفاء10043157بنات جنين الثانويةجنين
العلمي92092قرعاويعطيهمحمدصفاء10043158بنات جنين الثانويةجنين
العلمي81581.5يحيىراجححسامصمود10043159بنات جنين الثانويةجنين
العلمي78878.8زينهعبدالرحمناحمدعريب10043160بنات جنين الثانويةجنين
العلمي95495.4ابوالربابراھيمعونيعريب10043161بنات جنين الثانويةجنين



العلمي78678.6عساف(محمد عرفات)احمدعال10043162بنات جنين الثانويةجنين
العلمي81481.4محمدعلياحمدعلياء10043163بنات جنين الثانويةجنين
العلمي92092اغباريهفريد(محمد منصور)غادة10043164بنات جنين الثانويةجنين
العلمي89789.7بني حسنجمالماھرالنا10043166بنات جنين الثانويةجنين
العلمي82182.1جمالفريدماھرماريون10043167بنات جنين الثانويةجنين
العلمي91791.7غولاحمدايادمجد10043168بنات جنين الثانويةجنين
العلمي96296.2حثناويحسنباللمرح10043169بنات جنين الثانويةجنين
العلمي82482.4مجدوبهشحادهايادمريم10043170بنات جنين الثانويةجنين
العلمي96196.1حمدونحسين(محمد علي)مھا10043172بنات جنين الثانويةجنين
العلمي96596.5ابوالھيجاجمعةمحمدمھا10043173بنات جنين الثانويةجنين
العلمي86786.7عبدهمحمدعبداللطيفمي10043174بنات جنين الثانويةجنين
العلمي99399.3انعيراتحسينحسامميس10043175بنات جنين الثانويةجنين
العلمي81881.8صالحيوسفاحمدميساء10043176بنات جنين الثانويةجنين
العلمي97597.5ابوالربجميلمحمدميساء10043177بنات جنين الثانويةجنين
العلمي94094شادوفمحمودمازنميسون10043178بنات جنين الثانويةجنين
العلمي65665.6الطرشهاحمدرياضنسرين10043179بنات جنين الثانويةجنين
العلمي82882.8ابوالھيجاءمصباحخالدنسور10043180بنات جنين الثانويةجنين
العلمي86686.6الغوادرهابراھيمعبدالكريمنوال10043181بنات جنين الثانويةجنين
العلمي95095سعدياحمدفوزينور10043182بنات جنين الثانويةجنين
العلمي91391.3ابوالرباحمدطارقنيفين10043183بنات جنين الثانويةجنين
العلمي93793.7الرخسعيدرفقيھبه10043184بنات جنين الثانويةجنين
العلمي94394.3عساليراضيمفيدھبه10043186بنات جنين الثانويةجنين
العلمي86986.9ابو دقهفوزينضالھبه10043187بنات جنين الثانويةجنين
العلمي88588.5جرارتوفيقباللھدى10043188بنات جنين الثانويةجنين
العلمي98698.6الجمالفؤادجوادھديل10043189بنات جنين الثانويةجنين
العلمي86986.9فراحتينجيبمحمدھديل10043190بنات جنين الثانويةجنين
العلمي87987.9زكارنهمحمودمحمدھال10043191بنات جنين الثانويةجنين
العلمي74574.5فھيدمحمدحسنھيا10043192بنات جنين الثانويةجنين
العلمي78678.6صالحيوسفمحمودوفاء10043193بنات جنين الثانويةجنين
العلمي85185.1جرارعبدالكريممحمدوالء10043194بنات جنين الثانويةجنين
العلمي94694.6جوابره(محمد اكرم)نضالوالء10043195بنات جنين الثانويةجنين



العلمي86586.5صبححسنصادقيارا10043197بنات جنين الثانويةجنين
العلمي92592.5ابو شملةسعيدسميحاسراء10043198بنات يعبد الثانويةجنين
العلمي83783.7حمارشهابراھيممحموداسل10043199بنات يعبد الثانويةجنين
العلمي92992.9عباديمحمودعماداالء10043200بنات يعبد الثانويةجنين
العلمي96396.3جربانمحمدسعيداماني10043201بنات يعبد الثانويةجنين
العلمي93093قبھاابراھيمخالدامل10043202بنات يعبد الثانويةجنين
العلمي83783.7خطيبمحمدبسامانغام10043203بنات يعبد الثانويةجنين
العلمي91991.9ابو بكرصادقمحمدانوار10043204بنات يعبد الثانويةجنين
العلمي87887.8بدارنهابراھيمماجدايناس10043205بنات يعبد الثانويةجنين
العلمي96896.8ابو بكراحمدسعيدبيسان10043206بنات يعبد الثانويةجنين
العلمي78078عباديعمرعثمانحنان10043207بنات يعبد الثانويةجنين
العلمي85485.4زيدطاھرمحمدديانا10043209بنات يعبد الثانويةجنين
العلمي83483.4زيدمحمدعاطفديما10043210بنات يعبد الثانويةجنين
العلمي95695.6بدارنهعليجمالربا10043211بنات يعبد الثانويةجنين
العلمي83883.8ابو بكرنمرغالبرقيه10043212بنات يعبد الثانويةجنين
العلمي98998.9حمارشهشريفوائلرماء10043213بنات يعبد الثانويةجنين
العلمي92992.9عباديمحمودجوادرنا10043214بنات يعبد الثانويةجنين
العلمي81381.3ابو بكرصبريتوفيقروان10043216بنات يعبد الثانويةجنين
العلمي76476.4ابو بكراحمدباسمزينب10043217بنات يعبد الثانويةجنين
العلمي90390.3حمارشهمحمدسليمانزينب10043218بنات يعبد الثانويةجنين
العلمي92892.8عطاطرةمحمدساميسرى10043219بنات يعبد الثانويةجنين
العلمي72772.7ابو بكرعبد الفتاحباللسلسبيل10043220بنات يعبد الثانويةجنين
العلمي88688.6ابو بكركمالمأمونشروق10043221بنات يعبد الثانويةجنين
العلمي73873.8عمارنهمصطفىمحمدصفاء10043222بنات يعبد الثانويةجنين
العلمي92792.7خطيبلطفياسعدفاطمه10043224بنات يعبد الثانويةجنين
العلمي95395.3البعجاويموسىمحمدالرا10043225بنات يعبد الثانويةجنين
العلمي96296.2حمارشهأحمدجماللما10043226بنات يعبد الثانويةجنين
العلمي99199.1قبھارفيقجھادلينا10043227بنات يعبد الثانويةجنين
العلمي78478.4ابو بكرمصطفىأحمدمجد10043228بنات يعبد الثانويةجنين
العلمي72572.5حمارشهياسينعدنانمجد10043229بنات يعبد الثانويةجنين
العلمي82082ابو بكرخالدفاروقمرام10043230بنات يعبد الثانويةجنين



العلمي83283.2البريأحمدعبد الوھابميس10043231بنات يعبد الثانويةجنين
العلمي90790.7زيدشريفمنيرنسرين10043232بنات يعبد الثانويةجنين
العلمي95695.6عباديمحمودسليماننور10043233بنات يعبد الثانويةجنين
العلمي91891.8بدارنهمحمدوليدھنا10043234بنات يعبد الثانويةجنين
العلمي84484.4عمارنهمحمديحيىيثرب10043236بنات يعبد الثانويةجنين
العلمي91191.1حمدانخالد سليمانأنوار 10043238بنات برقين الثانويةجنين
العلمي97297.2عتيقمحمد عبد الھاديتقوى10043239بنات برقين الثانويةجنين
العلمي81481.4عتيقعبد القادر عليجنات 10043240بنات برقين الثانويةجنين
العلمي83983.9أبو عودةمحمد أمين دعاء10043241بنات برقين الثانويةجنين
العلمي80780.7عبيدةأحمدكمال  ديانه 10043242بنات برقين الثانويةجنين
العلمي73273.2سالمةيوسفعبد الفتاحرانيه10043243بنات برقين الثانويةجنين
العلمي85285.2أبو الھيجاءرشادمحمدساجدة10043244بنات برقين الثانويةجنين
العلمي97197.1عقلأحمدخالدسماح10043245بنات برقين الثانويةجنين
العلمي76076طهتوفيقحسينشروق10043246بنات برقين الثانويةجنين
العلمي81881.8شايبفايزعمرشروق10043247بنات برقين الثانويةجنين
العلمي87687.6برباريعمران صالح الدينشمس10043248بنات برقين الثانويةجنين
العلمي91491.4عتيقعابدمنتصرفرات10043249بنات برقين الثانويةجنين
العلمي74874.8صباحنمرعصامكرام10043250بنات برقين الثانويةجنين
العلمي86286.2الماضيراجح عاطفلين10043251بنات برقين الثانويةجنين
العلمي80080سھموداحمدياسينھبه10043252بنات برقين الثانويةجنين
العلمي80080أبو فضالهمحمد عبد الكريموسام10043254بنات برقين الثانويةجنين
العلمي92792.7عبيديمحمد سفيان وفاء10043255بنات برقين الثانويةجنين
العلمي94094قاشحسنعدنانوالء 10043256بنات برقين الثانويةجنين
العلمي69369.3سعيديوسفاحمدارب10043258بنات اليامون الثانويةجنين
العلمي86986.9ابو حسنذيببساماريج10043259بنات اليامون الثانويةجنين
العلمي87887.8شاھينمحمودتيسيراكرام10043260بنات اليامون الثانويةجنين
العلمي87187.1عتراحمدعادلامل10043262بنات اليامون الثانويةجنين
العلمي90390.3ابو سفيانيوسفاحمدانوار10043263بنات اليامون الثانويةجنين
العلمي81481.4ابو صالححسنمحمدبثينه10043264بنات اليامون الثانويةجنين
العلمي85185.1عباھرهخليلعزميجنات10043266بنات اليامون الثانويةجنين
العلمي88188.1فريحاتمحمودعادلحنين10043267بنات اليامون الثانويةجنين



العلمي91291.2نواھضهطاھرمحمودربا10043271بنات اليامون الثانويةجنين
العلمي83483.4نواھضهاحمدمصطفىربا10043272بنات اليامون الثانويةجنين
العلمي90890.8حموسعيدعمادروان10043273بنات اليامون الثانويةجنين
العلمي71771.7نواھضهمحمودعبد هللاروال10043274بنات اليامون الثانويةجنين
العلمي87387.3فريحاتسعيدواصفريم10043275بنات اليامون الثانويةجنين
العلمي96096فريحاتحسنراسمساجده10043276بنات اليامون الثانويةجنين
العلمي90690.6الحوشيهكاملمحمودساجده10043277بنات اليامون الثانويةجنين
العلمي87087نواھضهاحمدمصطفىساجده10043278بنات اليامون الثانويةجنين
العلمي81181.1عباھرهابراھيمعادلسجى10043279بنات اليامون الثانويةجنين
العلمي88988.9فريحاتمحمدمحمدسجى10043280بنات اليامون الثانويةجنين
العلمي93893.8زايدمحمدعبد الرحمنسنابل10043281بنات اليامون الثانويةجنين
العلمي75475.4ابو سفيانيوسففايزشھد10043283بنات اليامون الثانويةجنين
العلمي84084سموديحسنرياضضحى10043284بنات اليامون الثانويةجنين
العلمي96496.4زايدمحمدماھرضحى10043285بنات اليامون الثانويةجنين
العلمي93693.6سعيدانيسمحمدقمر10043287بنات اليامون الثانويةجنين
العلمي82982.9غنمهمحمودنعمانماريا10043288بنات اليامون الثانويةجنين
العلمي84084نواھضهطاھرابراھيممجد10043289بنات اليامون الثانويةجنين
العلمي90090غنمهابراھيماحمدمجد10043290بنات اليامون الثانويةجنين
العلمي76476.4حوشيهحسنحساممالك10043291بنات اليامون الثانويةجنين
العلمي96996.9حمديه(محمد سعيد)عبد القادرمنار10043292بنات اليامون الثانويةجنين
العلمي79479.4فريحاتسليممحمودنور10043294بنات اليامون الثانويةجنين
العلمي65065عباھرهابراھيممروانھنادي10043296بنات اليامون الثانويةجنين
العلمي77377.3سموديطاھرتيسيروداد10043297بنات اليامون الثانويةجنين
العلمي85985.9غنمهكاملمحمدوالء10043298بنات اليامون الثانويةجنين
العلمي94494.4سمارهفوزيمھندياسمين10043300بنات اليامون الثانويةجنين
العلمي87087مرعينايفراتباسراء10043301بنات كفر ذان الثانويةجنين
العلمي81681.6عابدنعيمعدناناالء10043302بنات كفر ذان الثانويةجنين
العلمي94894.8عابدتوفيقمحمداية10043303بنات كفر ذان الثانويةجنين
العلمي93093عابديوسفيعقوبتمارا10043304بنات كفر ذان الثانويةجنين
العلمي74774.7عابدتوفيقناصرجنى10043305بنات كفر ذان الثانويةجنين
العلمي96896.8قاروطمحمد صالحسلسبيل10043307بنات كفر ذان الثانويةجنين



العلمي81281.2صالحمحمد باللغصون10043308بنات كفر ذان الثانويةجنين
العلمي70870.8عابدشفيقامينلنا 10043309بنات كفر ذان الثانويةجنين
العلمي89989.9عابدنظميزيادمنى10043310بنات كفر ذان الثانويةجنين
العلمي86186.1قيسيحسينعمروئام10043311بنات كفر ذان الثانويةجنين
العلمي78778.7جمالفايزاحمدروان10043313بنات زبوبا الثانويةجنين
العلمي95695.6جراداتخضرسميرشذى10043314بنات زبوبا الثانويةجنين
العلمي83983.9عمارنةمحمدرفيقمنار10043316بنات زبوبا الثانويةجنين
العلمي95595.5مقالديامبدامحمدھيا10043317بنات زبوبا الثانويةجنين
العلمي83383.3خالديشافعنسيمانوار10043319بنات عرانه الثانويةجنين
العلمي83983.9العمرياحمدخالدسجا10043320بنات عرانه الثانويةجنين
العلمي86986.9ابو فرحهعبد القادرزكرياشيماء10043321بنات عرانه الثانويةجنين
العلمي96096سالمةعارففايقغاده10043322بنات عرانه الثانويةجنين
العلمي84384.3شعبانعارفعبد السالمكرمه10043323بنات عرانه الثانويةجنين
العلمي93893.8نزالعبد الكريمحسنھالة10043325بنات عرانه الثانويةجنين
العلمي91591.5حنانهيوسفجمالھديل10043326بنات عرانه الثانويةجنين
العلمي81481.4دواسمحمود محمداسراء10043327بنات سيلة الحارثية الثانويةجنين
العلمي83583.5دواسةراشدعبد هللاسالم10043328بنات سيلة الحارثية الثانويةجنين
العلمي78978.9زيودانيسايسراسماء10043329بنات سيلة الحارثية الثانويةجنين
العلمي76476.4زيودتوفيقمحمدامامه10043330بنات سيلة الحارثية الثانويةجنين
العلمي83583.5موسىمحمود محمدامل 10043331بنات سيلة الحارثية الثانويةجنين
العلمي77477.4شواھنهفخريشريفاميمه10043332بنات سيلة الحارثية الثانويةجنين
العلمي89389.3طحاينهمحمدنادرحنان10043333بنات سيلة الحارثية الثانويةجنين
العلمي80680.6شواھنهقاسمغالبحنين10043334بنات سيلة الحارثية الثانويةجنين
العلمي82682.6طحاينهمحمدصالحخلود10043335بنات سيلة الحارثية الثانويةجنين
العلمي95695.6جراداتبرھانعليدانه10043336بنات سيلة الحارثية الثانويةجنين
العلمي81581.5طحاينهمحمود صالح الدينرايه10043337بنات سيلة الحارثية الثانويةجنين
العلمي95495.4ابو السليمحسنصبحيربى10043338بنات سيلة الحارثية الثانويةجنين
العلمي90990.9زيودصادقعبد الرحيمربى10043339بنات سيلة الحارثية الثانويةجنين
العلمي88988.9جراداتفارسياسرزھور 10043340بنات سيلة الحارثية الثانويةجنين
العلمي95595.5زيودفريد عبد الرحمنسندس10043341بنات سيلة الحارثية الثانويةجنين
العلمي97097دواسمحمود عبد الناصرسونيا10043342بنات سيلة الحارثية الثانويةجنين



العلمي82182.1طحاينهسليمھانيصفاء10043343بنات سيلة الحارثية الثانويةجنين
العلمي92992.9ابو قذيلهحمزهاحمدعونيه 10043344بنات سيلة الحارثية الثانويةجنين
العلمي90890.8زيودشريفخالدقمر 10043345بنات سيلة الحارثية الثانويةجنين
العلمي81281.2قذيلهاحمدمحمودميرفت10043348بنات سيلة الحارثية الثانويةجنين
العلمي78278.2زيودغالبسميرنھيل 10043349بنات سيلة الحارثية الثانويةجنين
العلمي91991.9جراداتنامقمحمدوفاء 10043350بنات سيلة الحارثية الثانويةجنين
العلمي89689.6الشلبياحمدرياضياسمين10043352بنات سيلة الحارثية الثانويةجنين
العلمي70770.7جراداتطهمروانياسمين10043353بنات سيلة الحارثية الثانويةجنين
العلمي81081صالحعبد الرحمنأحمدأسماء10043354بنات فقوعة الثانويةجنين
العلمي73073جبرأسعدعدنانأسماء10043355بنات فقوعة الثانويةجنين
العلمي93193.1ابو سالمهمحمدمصطفىزھره10043356بنات فقوعة الثانويةجنين
العلمي78678.6عبوشيمحمدذيابسماح10043358بنات فقوعة الثانويةجنين
العلمي90090ابو فرحه(محمد علي)عبد الكريمشيماء10043359بنات فقوعة الثانويةجنين
العلمي72272.2بركاتحسنمحمودنجوى10043361بنات فقوعة الثانويةجنين
العلمي76076ابو فرحهقاسمغساننوار10043362بنات فقوعة الثانويةجنين
العلمي79879.8مسادعبد السالمنوحھدى10043363بنات فقوعة الثانويةجنين
العلمي93593.5ابو مويسناجيعمرابتسام10043364بنات جلقموس الثانويةجنين
العلمي83883.8ابو جابرقاسمعبد الكريمانوار 10043365بنات جلقموس الثانويةجنين
العلمي84284.2الحاجفوزيباللايمان10043366بنات جلقموس الثانويةجنين
العلمي96696.6عالونهعبد هللاعمادثراء10043367بنات جلقموس الثانويةجنين
العلمي82782.7الحاجمحمدوليدسجود10043368بنات جلقموس الثانويةجنين
العلمي73973.9خباصمحمودنبيلفداء 10043369بنات جلقموس الثانويةجنين
العلمي84784.7كميلمصطفىحمزهمرام10043370بنات جلقموس الثانويةجنين
العلمي79779.7جلغومحسينمحمدھاله10043371بنات جلقموس الثانويةجنين
العلمي70570.5عنابعبدالكريم محمداريج10043372بنات دير ابو ضعيف الثانويةجنين
العلمي81781.7ياسينقاسمعبدالباسطاشجان10043373بنات دير ابو ضعيف الثانويةجنين
العلمي86486.4العلياتعبد الجبارفتحيجميلة10043375بنات دير ابو ضعيف الثانويةجنين
العلمي73873.8عبد الرازقشريفمحمودسجود10043377بنات دير ابو ضعيف الثانويةجنين
العلمي75475.4الحجازيةمحمدمحمودصابرين10043380بنات دير ابو ضعيف الثانويةجنين
العلمي92292.2عودهمحمودنضالامال10043383بنات عانين الثانويةجنين
العلمي80680.6حمدانتوفيقمحمودحنين10043384بنات عانين الثانويةجنين



العلمي83883.8زعرورمحمد باسمسوزان10043385بنات عانين الثانويةجنين
العلمي71571.5عيسىعبداللطيفصبيحشذى10043386بنات عانين الثانويةجنين
العلمي79079مرعيعليخالدمدينا10043387بنات عانين الثانويةجنين
العلمي94494.4خليلتيسيربشارنور10043388بنات عانين الثانويةجنين
العلمي91991.9عيسىخالدماھرياسمين10043390بنات عانين الثانويةجنين
العلمي83383.3قبھا محمدفريداروى10043391بنات برطعة الثانويةجنين
العلمي88488.4زيدمحمدفتحياية 10043393بنات برطعة الثانويةجنين
العلمي80180.1قبھا يعقوباسعدسماح10043397بنات برطعة الثانويةجنين
العلمي90390.3قبھا مصطفىكايدسندس10043398بنات برطعة الثانويةجنين
العلمي70670.6قبھا شحادةمحمدشروق 10043399بنات برطعة الثانويةجنين
العلمي90090عباسحلميمحفوظھبه10043401بنات برطعة الثانويةجنين
العلمي88988.9قبھا محمدھانيياسمين10043402بنات برطعة الثانويةجنين
العلمي98398.3ابو شربةحسن توفيق اسراء 10043403بنات الشھيد باسم صبيحات الثانويةجنين
العلمي91591.5صبيحاتحسن محمد امل 10043404بنات الشھيد باسم صبيحات الثانويةجنين
العلمي90390.3ابو طالبلطفيعادلبيسان10043405بنات الشھيد باسم صبيحات الثانويةجنين
العلمي95995.9حرز هللا عبد الرحمنعليشفاء 10043406بنات الشھيد باسم صبيحات الثانويةجنين
العلمي89889.8القلقحمدان محمد نور10043407بنات الشھيد باسم صبيحات الثانويةجنين
العلمي93593.5اغباريهكاملمحمد ھنادي 10043408بنات الشھيد باسم صبيحات الثانويةجنين
العلمي82182.1أبوفرحهصبريواصفديما 10043410الرياض الثانويةجنين
العلمي94594.5حمدونيعبدالكريميوسففرح 10043412الرياض الثانويةجنين
العلمي89989.9حسنعليعثمانليالي10043413الجامعة للتعليم األكاديميجنين
العلمي73473.4خلفاحمدعمرھديل10043414الجامعة للتعليم األكاديميجنين
العلمي98298.2حسانمحمدمالكھيا10043415الجامعة للتعليم األكاديميجنين
العلمي91991.9أبوسارةأحمدھانيإبراھيم28043501الشھيد ابو جھاد الثانوية للبنينقباطية
العلمي75275.2شماليصبريحسنأحمد28043502الشھيد ابو جھاد الثانوية للبنينقباطية
العلمي63263.2الشاعرأميننعيمأنس28043504الشھيد ابو جھاد الثانوية للبنينقباطية
العلمي96796.7النزھةجميلإسماعيلالحارث28043505الشھيد ابو جھاد الثانوية للبنينقباطية
العلمي77477.4دقةصادقعبدالباسطأيمن28043506الشھيد ابو جھاد الثانوية للبنينقباطية
العلمي97397.3دبيسمحمدواصفأيمن28043507الشھيد ابو جھاد الثانوية للبنينقباطية
العلمي85485.4لحلوحتوفيقأنورتوفيق28043508الشھيد ابو جھاد الثانوية للبنينقباطية
العلمي90090علي صالح محمدعليسعيد28043510الشھيد ابو جھاد الثانوية للبنينقباطية



العلمي77477.4أبومونسصبحيمروانشادي28043511الشھيد ابو جھاد الثانوية للبنينقباطية
العلمي78978.9حج أحمدتوفيقأيمنضياء28043512الشھيد ابو جھاد الثانوية للبنينقباطية
العلمي84784.7عبدالھاديمدحتعمادطارق28043513الشھيد ابو جھاد الثانوية للبنينقباطية
العلمي83683.6طحناتخليلأحمدعبدهللا28043514الشھيد ابو جھاد الثانوية للبنينقباطية
العلمي78178.1غوادرةحسينمحمدعدنان28043515الشھيد ابو جھاد الثانوية للبنينقباطية
العلمي88788.7لحلوحمحمودنبيلعدي28043516الشھيد ابو جھاد الثانوية للبنينقباطية
العلمي82882.8الحويطيشاكرعاطفعالءالدين28043517الشھيد ابو جھاد الثانوية للبنينقباطية
العلمي92192.1العريديأحمدمحمودعمران28043518الشھيد ابو جھاد الثانوية للبنينقباطية
العلمي95795.7اقحشقاسمنضالكرم28043519الشھيد ابو جھاد الثانوية للبنينقباطية
العلمي88088علي صالح محمدصالحمحمد28043522الشھيد ابو جھاد الثانوية للبنينقباطية
العلمي82682.6أبو ھنطشإبراھيممصطفىمحمد28043523الشھيد ابو جھاد الثانوية للبنينقباطية
العلمي85485.4جابرمحمدوليدمحمد28043524الشھيد ابو جھاد الثانوية للبنينقباطية
العلمي71571.5مرداويمحمد سعيدمصطفىمحمود28043526الشھيد ابو جھاد الثانوية للبنينقباطية
العلمي70670.6أبو جلبوشعفيفمحمدمعاوية28043527الشھيد ابو جھاد الثانوية للبنينقباطية
العلمي77077مرداويمحمدمصطفىنعيم28043528الشھيد ابو جھاد الثانوية للبنينقباطية
العلمي73073يوسفيوسففھدوائل28043530الشھيد ابو جھاد الثانوية للبنينقباطية
العلمي89189.1سنانبدويعماديزن28043531الشھيد ابو جھاد الثانوية للبنينقباطية
العلمي77177.1نزالمحمودطاللاحمد28043532الشھيد عزت ابو الرب الثانويةقباطية
العلمي85685.6زكارنةمصطفىمحموداحمد28043533الشھيد عزت ابو الرب الثانويةقباطية
العلمي90490.4كميلتوفيقزيادايمن28043535الشھيد عزت ابو الرب الثانويةقباطية
العلمي81781.7ابوشحادةمحمودمحمدخليل28043537الشھيد عزت ابو الرب الثانويةقباطية
العلمي80080كميلاحمدعبد الرحمنرمزي28043538الشھيد عزت ابو الرب الثانويةقباطية
العلمي69169.1زكارنةمحمودعمادشعالن28043539الشھيد عزت ابو الرب الثانويةقباطية
العلمي89389.3زكارنةطاھروليدطاھر28043540الشھيد عزت ابو الرب الثانويةقباطية
العلمي85485.4خزيميةفوزيحمزةعبدالناصر28043542الشھيد عزت ابو الرب الثانويةقباطية
العلمي81381.3عسافمحمدمحمودعدي28043543الشھيد عزت ابو الرب الثانويةقباطية
العلمي91091كميلمحمدنافععمر28043545الشھيد عزت ابو الرب الثانويةقباطية
العلمي88988.9كميلعمرنصريعمر28043546الشھيد عزت ابو الرب الثانويةقباطية
العلمي92592.5سباعنةمحمدمحمودمحمد28043549الشھيد عزت ابو الرب الثانويةقباطية
العلمي79079نزالعبد الرحمنوليدمحمد28043550الشھيد عزت ابو الرب الثانويةقباطية
العلمي83883.8كميلحسنيوسفمحمد28043551الشھيد عزت ابو الرب الثانويةقباطية



العلمي84384.3ابوزيدعمريوسفمحمد28043552الشھيد عزت ابو الرب الثانويةقباطية
العلمي85385.3عطيةمحمودعمادمحمود28043553الشھيد عزت ابو الرب الثانويةقباطية
العلمي63363.3ابوالربفريدمحمدمراد28043555الشھيد عزت ابو الرب الثانويةقباطية
العلمي74374.3صالحشوكتخالدمصطفى28043556الشھيد عزت ابو الرب الثانويةقباطية
العلمي67267.2حمامرةبرجسعليمعتصم28043557الشھيد عزت ابو الرب الثانويةقباطية
العلمي83883.8ابوزيدكاملمحمدنور28043560الشھيد عزت ابو الرب الثانويةقباطية
العلمي74174.1ابوالربسليماننصريوائل28043561الشھيد عزت ابو الرب الثانويةقباطية
العلمي96596.5اكميلسليمانھشاميوسف28043562الشھيد عزت ابو الرب الثانويةقباطية
العلمي84784.7عالونهأحمدكمالاحمد28043563ذكور مسقط الثانويةقباطية
العلمي69969.9حمامرهأمينمحموداحمد28043564ذكور مسقط الثانويةقباطية
العلمي71271.2حمامرهنمرماھرسامر28043569ذكور مسقط الثانويةقباطية
العلمي67767.7سالمهزھديمحمد علي عبد الرحمن28043570ذكور مسقط الثانويةقباطية
العلمي91091عالونهأنيسزاھرغيث28043573ذكور مسقط الثانويةقباطية
العلمي80080غناممحمدعبد السالممحمد28043574ذكور مسقط الثانويةقباطية
العلمي79779.7عالونهيوسفعمادمحمد28043575ذكور مسقط الثانويةقباطية
العلمي93093فشافشهعبد العزيزھانيمصطفى28043576ذكور مسقط الثانويةقباطية
العلمي89989.9ماليشهمحمدوليدناصر28043580ذكور مسقط الثانويةقباطية
العلمي85385.3البزورحسنينصراحمد28043581الزبابدة الثانوية للبنينقباطية
العلمي79679.6قصراويفايزساطيايسر28043582الزبابدة الثانوية للبنينقباطية
العلمي61368.1دعيبسفرحميالدجورج28043583الزبابدة الثانوية للبنينقباطية
العلمي93093بزراويمحمدغازيطارق28043584الزبابدة الثانوية للبنينقباطية
العلمي85285.2البزوريوسفحسنيعطا هللا28043586الزبابدة الثانوية للبنينقباطية
العلمي94194.1بزورعبدهللانوافعالء28043587الزبابدة الثانوية للبنينقباطية
العلمي92692.6 ابو الرباحمدفريزعميد28043588الزبابدة الثانوية للبنينقباطية
العلمي70070قصراوياحمدمحمودفادي28043589الزبابدة الثانوية للبنينقباطية
العلمي86286.2البزورعوادعمرمحمد28043590الزبابدة الثانوية للبنينقباطية
العلمي92392.3البزورحسنمصطفىمحمد28043591الزبابدة الثانوية للبنينقباطية
العلمي79679.6قصاروهمحمدنواشمحمد28043592الزبابدة الثانوية للبنينقباطية
العلمي75875.8بزورمحمدسميرمحمود28043593الزبابدة الثانوية للبنينقباطية
العلمي89289.2البزورفارسيحيىھاني28043595الزبابدة الثانوية للبنينقباطية
العلمي78678.6البزوراحمدعبد هللاوائل28043596الزبابدة الثانوية للبنينقباطية



العلمي72972.9زبيديعوضوليداحمد28043597سيلة الظھر الثانوية للبنينقباطية
العلمي97097شحادهفايزغسانامجد28043598سيلة الظھر الثانوية للبنينقباطية
العلمي70070صدقهعبد هللافاخرامجد28043599سيلة الظھر الثانوية للبنينقباطية
العلمي78978.9سكرعوضفتحيانس28043600سيلة الظھر الثانوية للبنينقباطية
العلمي94994.9قراريهعبدجمالخالد28043603سيلة الظھر الثانوية للبنينقباطية
العلمي96396.3شحادهسليمراتبسفيان28043604سيلة الظھر الثانوية للبنينقباطية
العلمي79379.3قاسم سليمان محمدھشامعميد28043609سيلة الظھر الثانوية للبنينقباطية
العلمي96096قراريهفريدمحمدفريد28043610سيلة الظھر الثانوية للبنينقباطية
العلمي76476.4خنفرعبد الھادياحسانليث28043612سيلة الظھر الثانوية للبنينقباطية
العلمي77777.7موسىمحمدجمالمحمد28043613سيلة الظھر الثانوية للبنينقباطية
العلمي66866.8رحالعبد الھاديمحمودمحمد28043615سيلة الظھر الثانوية للبنينقباطية
العلمي74374.3عمريهابراھيموليدمعاذ28043617سيلة الظھر الثانوية للبنينقباطية
العلمي87587.5برھمقعدانرأفتاحسان28043619سيريس الثانوية للبنينقباطية
العلمي82382.3قاللوةعبدالرحيمناصرايمن28043620سيريس الثانوية للبنينقباطية
العلمي73573.5فقھاحسنكمالحسن28043621سيريس الثانوية للبنينقباطية
العلمي91891.8نجماحمدمأمونعبدالسالم28043622سيريس الثانوية للبنينقباطية
العلمي84784.7ابو خضرعليمنتصرعلي28043623سيريس الثانوية للبنينقباطية
العلمي80680.6سمارةغالباحمدغالب28043624سيريس الثانوية للبنينقباطية
العلمي87387.3سمارةعليصافيقتيبة28043625سيريس الثانوية للبنينقباطية
العلمي96396.3برھمصابرمحمدمحمود28043627سيريس الثانوية للبنينقباطية
العلمي95395.3نجمسعيدمحمديوسف28043628سيريس الثانوية للبنينقباطية
العلمي91291.2محموديوسفمفيديوسف28043629سيريس الثانوية للبنينقباطية
العلمي72372.3عيسهتوفيقسميرالشريف28043630صانور الثانوية للبنينقباطية
العلمي73073عيسهسعيدطاھرامير28043631صانور الثانوية للبنينقباطية
العلمي81881.8العيسهعمرمحمودعبدهللا28043635صانور الثانوية للبنينقباطية
العلمي70170.1العيسهعمرطارقمأمون28043636صانور الثانوية للبنينقباطية
العلمي69969.9أبو عليمحمدأحمدمحمد28043637صانور الثانوية للبنينقباطية
العلمي80480.4عيسهجمالخليلمحمد28043639صانور الثانوية للبنينقباطية
العلمي94494.4مراعبيمحمودعبد الباسطاحمد28043640كفر راعي الثانوية للبنينقباطية
العلمي78178.1شيخ ابراھيماحمدعماداحمد28043641كفر راعي الثانوية للبنينقباطية
العلمي90090يحيىنجيبمحمداحمد28043642كفر راعي الثانوية للبنينقباطية



العلمي91491.4ابراھيممحمدنافزباجس28043643كفر راعي الثانوية للبنينقباطية
العلمي97097ملحمحسنيماھربراء28043644كفر راعي الثانوية للبنينقباطية
العلمي78278.2اليعاقبهمحمدخالدجھاد28043646كفر راعي الثانوية للبنينقباطية
العلمي93493.4ذيابحسنيمقدادجواد28043647كفر راعي الثانوية للبنينقباطية
العلمي96496.4حيدريهسليمفايزسليم28043648كفر راعي الثانوية للبنينقباطية
العلمي88788.7جوابرياحمدمحمودعادل28043649كفر راعي الثانوية للبنينقباطية
العلمي86386.3ملحمحسنيحسنعبدهللا28043650كفر راعي الثانوية للبنينقباطية
العلمي88488.4يحيىمحمودمحمدعمر28043651كفر راعي الثانوية للبنينقباطية
العلمي92692.6ملحمحسنيانيازقتيبة28043652كفر راعي الثانوية للبنينقباطية
العلمي79079مرشدمحمداسامهمحمد28043653كفر راعي الثانوية للبنينقباطية
العلمي96896.8صوالحهاسعدخالدمحمد28043654كفر راعي الثانوية للبنينقباطية
العلمي88388.3يحيىحسينعمرمحمد28043655كفر راعي الثانوية للبنينقباطية
العلمي95895.8اليعاقبهحسينفؤادمحمد28043656كفر راعي الثانوية للبنينقباطية
العلمي95595.5ابراھيمجميلوليدمحمد28043657كفر راعي الثانوية للبنينقباطية
العلمي79579.5جوابرهمحمدجمالمراد28043658كفر راعي الثانوية للبنينقباطية
العلمي91991.9ملحم عبد القادر نعمانميسم28043661كفر راعي الثانوية للبنينقباطية
العلمي85185.1ذيابمحمدسميرھاني28043662كفر راعي الثانوية للبنينقباطية
العلمي94294.2 يحيىفتحيسعيدھيثم28043663كفر راعي الثانوية للبنينقباطية
العلمي90990.9جرارابراھيممنذرابراھيم28043664ميثلون الثانوية للبنينقباطية
العلمي82882.8داودزھديإياداحمد28043665ميثلون الثانوية للبنينقباطية
العلمي93393.3انعيراتفھميجمالاحمد28043666ميثلون الثانوية للبنينقباطية
العلمي72972.9جرارأحمدعبد الرؤوفاحمد28043667ميثلون الثانوية للبنينقباطية
العلمي86586.5جرارمحمدتوفيقبراء28043668ميثلون الثانوية للبنينقباطية
العلمي84484.4قاللوةعليمحمودبھاء28043669ميثلون الثانوية للبنينقباطية
العلمي81981.9ولد عليعبد الرؤوفھشامحمزة28043671ميثلون الثانوية للبنينقباطية
العلمي79979.9أبو جابرمحمدنمرزكريا28043672ميثلون الثانوية للبنينقباطية
العلمي63163.1فرحاتعبد الرحيمنعيمسامي28043673ميثلون الثانوية للبنينقباطية
العلمي71671.6قاللوةأحمدسالمسليم28043674ميثلون الثانوية للبنينقباطية
العلمي69269.2ربايعةخليلحسنصالح28043675ميثلون الثانوية للبنينقباطية
العلمي62962.9فرحعوضأحمدصھيب28043676ميثلون الثانوية للبنينقباطية
العلمي81981.9أبو الوفاطاھرعبد الفتاحطاھر28043677ميثلون الثانوية للبنينقباطية



العلمي72172.1ربايعةحسنيماھرعادل28043678ميثلون الثانوية للبنينقباطية
العلمي70870.8ربايعةمحمدجمالعامر28043679ميثلون الثانوية للبنينقباطية
العلمي93493.4ربايعةسعيدخالدعبادة28043680ميثلون الثانوية للبنينقباطية
العلمي88188.1عبد الغفورأحمدعبد القادرعبد الرحمن28043681ميثلون الثانوية للبنينقباطية
العلمي77377.3نعيراتابراھيممحمدعبيدة28043682ميثلون الثانوية للبنينقباطية
العلمي72572.5انعيراتعبد هللاأحمدعلي28043683ميثلون الثانوية للبنينقباطية
العلمي90990.9عوادمشيربسامفادي28043684ميثلون الثانوية للبنينقباطية
العلمي83183.1قاللوةعليأحمدمحمد28043686ميثلون الثانوية للبنينقباطية
العلمي94094انعيراتعبد الرحيمرياضمحمد28043687ميثلون الثانوية للبنينقباطية
العلمي87987.9نعيراتأحمدوليدمحمد28043688ميثلون الثانوية للبنينقباطية
العلمي94694.6ربايعةمصطفىھيثممصطفى28043689ميثلون الثانوية للبنينقباطية
العلمي90690.6عبد الغفورجميلنظمييحيى28043691ميثلون الثانوية للبنينقباطية
العلمي97697.6قصاروهأحمدمحمداحمد28043692البطريركية الثانويةقباطية
العلمي89589.5عاصيحافظعبد الناصرحافظ28043693البطريركية الثانويةقباطية
العلمي86986.9ابو كحيلمحمدخالدحسام28043694البطريركية الثانويةقباطية
العلمي95495.4قاديفوزيمحمد فاروقرازي28043695البطريركية الثانويةقباطية
العلمي71571.5طرزيصالحمحمدصالح28043696البطريركية الثانويةقباطية
العلمي87287.2عبدالعزيزعبدالعفوعبدالناصرعزيز28043697البطريركية الثانويةقباطية
العلمي95795.7غانممصطفىأحمدمحمد28043699البطريركية الثانويةقباطية
العلمي88688.6عامرحسينمھندمحمد28043700البطريركية الثانويةقباطية
العلمي93193.1عزاممحمودجعفريزن28043701البطريركية الثانويةقباطية
العلمي91991.9عنبتاويواصفمنذريزن28043702البطريركية الثانويةقباطية
العلمي76476.4غوادرهحسنيحاتماسيل28043801بنات عرابه الثانويةقباطية
العلمي72572.5العارضةصدقيعبد العزيزاالء28043802بنات عرابه الثانويةقباطية
العلمي81181.1حشاشاحمدكمالانغام28043803بنات عرابه الثانويةقباطية
العلمي78578.5العارضةجبرجمالجالء28043805بنات عرابه الثانويةقباطية
العلمي85385.3فرحاتجميلرضوانخولة28043806بنات عرابه الثانويةقباطية
العلمي98898.8حمرانعبد هللاعوادخيرية28043807بنات عرابه الثانويةقباطية
العلمي79479.4خلفمحمدسفياندينا28043810بنات عرابه الثانويةقباطية
العلمي92592.5عارضهمحمدسليماندينا28043811بنات عرابه الثانويةقباطية
العلمي89989.9بوسطهسليممازنرايه28043814بنات عرابه الثانويةقباطية



العلمي83083ابو لبدهرجاعبد السالمرشا28043815بنات عرابه الثانويةقباطية
العلمي92192.1االشقرمحمدتيسيررھان28043816بنات عرابه الثانويةقباطية
العلمي97097شماليصبريعبد الفتاحروند28043817بنات عرابه الثانويةقباطية
العلمي90290.2لحلوحاحمدعمرريد28043818بنات عرابه الثانويةقباطية
العلمي74874.8غوادرهحسينفيصلساره28043819بنات عرابه الثانويةقباطية
العلمي94494.4حمرانمحمدجمالسحر28043820بنات عرابه الثانويةقباطية
العلمي74774.7ابو  السمنعبد القادريوسفسماح28043821بنات عرابه الثانويةقباطية
العلمي95095لحلوحعرسانكمالفاتن28043822بنات عرابه الثانويةقباطية
العلمي76476.4غوادرهسليمانعنادكوثر28043823بنات عرابه الثانويةقباطية
العلمي82882.8مرداويحسنمحمدليلى28043824بنات عرابه الثانويةقباطية
العلمي93393.3عبيدعبد هللامحمدنسرين28043826بنات عرابه الثانويةقباطية
العلمي75075أبو جعبمحمدحسامايمان28043828بنات قباطية الثانوية الشرقيةقباطية
العلمي96596.5كميلمحمدأحمداثار28043829بنات قباطية الثانوية الشرقيةقباطية
العلمي85785.7كميلعليمحمد بشيراروى28043830بنات قباطية الثانوية الشرقيةقباطية
العلمي79679.6كميلابراھيمعمراماني28043831بنات قباطية الثانوية الشرقيةقباطية
العلمي89689.6ابو الربمحمدراجحاميمة28043832بنات قباطية الثانوية الشرقيةقباطية
العلمي80580.5زكارنهمحمديحيىانسام28043833بنات قباطية الثانوية الشرقيةقباطية
العلمي94394.3حبشقاسمجمالبيداء28043834بنات قباطية الثانوية الشرقيةقباطية
العلمي92092كميلسليمخليلجنات28043835بنات قباطية الثانوية الشرقيةقباطية
العلمي90390.3عسافعبد الرحمنحازمحنان28043836بنات قباطية الثانوية الشرقيةقباطية
العلمي87687.6ابو الربمحمدعصامخلود28043837بنات قباطية الثانوية الشرقيةقباطية
العلمي76676.6ابو الربمحمودغالبداليا28043838بنات قباطية الثانوية الشرقيةقباطية
العلمي90790.7العالونهصادقمشرفربا28043839بنات قباطية الثانوية الشرقيةقباطية
العلمي89989.9حثناويعليعدنانفداء28043841بنات قباطية الثانوية الشرقيةقباطية
العلمي76176.1كميلمحمودأحمدمجد28043842بنات قباطية الثانوية الشرقيةقباطية
العلمي82982.9زكارنهمحمودأحمدمرام28043843بنات قباطية الثانوية الشرقيةقباطية
العلمي92892.8ابو الربمصطفىسعيدملك28043844بنات قباطية الثانوية الشرقيةقباطية
العلمي89689.6زكارنهامينعبد الرحمنياسمين28043845بنات قباطية الثانوية الشرقيةقباطية
العلمي83983.9جوابرهحسينمحمدحنان28043846بنات قباطية الثانوية الغربيةقباطية
العلمي91491.4نزالمحمديوسفدانيا28043847بنات قباطية الثانوية الغربيةقباطية
العلمي83383.3نزالعزاتعبدالرحمندعاء28043848بنات قباطية الثانوية الغربيةقباطية



العلمي84384.3اخزيميهمحمديوسفدعاء28043849بنات قباطية الثانوية الغربيةقباطية
العلمي72472.4عصعوصمحمدرسميرزان28043850بنات قباطية الثانوية الغربيةقباطية
العلمي97997.9نزالمصطفىنجيبرنين28043851بنات قباطية الثانوية الغربيةقباطية
العلمي84884.8نزالشكريحسانسلسبيل28043853بنات قباطية الثانوية الغربيةقباطية
العلمي86386.3نزالحاتممحمدسوار28043854بنات قباطية الثانوية الغربيةقباطية
العلمي77377.3سباعنهمحمدخالدمريم28043855بنات قباطية الثانوية الغربيةقباطية
العلمي85985.9نزالمحمدعبدالحميدمي28043857بنات قباطية الثانوية الغربيةقباطية
العلمي93693.6غنامنايفجميلآالء28043858بنات جبع الثانويهقباطية
العلمي91891.8عالونهنايفخالدابتھال28043859بنات جبع الثانويهقباطية
العلمي79679.6حمامرهاسعدمحموداحسان28043860بنات جبع الثانويهقباطية
العلمي70470.4عالونهسعيدطيباخالص28043861بنات جبع الثانويهقباطية
العلمي81481.4غنامفوزياحمداسماء28043862بنات جبع الثانويهقباطية
العلمي87787.7خليليهحسنسليمانامينه28043863بنات جبع الثانويهقباطية
العلمي97897.8خليليهصالحجعفرتقى28043864بنات جبع الثانويهقباطية
العلمي96196.1جرارسعيدطارقحال28043865بنات جبع الثانويهقباطية
العلمي89889.8ماليشهلطفيطاھردعاء28043866بنات جبع الثانويهقباطية
العلمي82782.7فشافشهحسنجمالدياال28043867بنات جبع الثانويهقباطية
العلمي92692.6ابو عونخليلمحمودزينب28043868بنات جبع الثانويهقباطية
العلمي63263.2حمامرهعبدالجليلمحمودزينب28043869بنات جبع الثانويهقباطية
العلمي96396.3سالطنهسليمسميرسجى28043870بنات جبع الثانويهقباطية
العلمي71871.8فشافشهسليمتوفيقسميحه28043871بنات جبع الثانويهقباطية
العلمي81581.5الماليشهحسنيفرجعنبره28043874بنات جبع الثانويهقباطية
العلمي85385.3ابو عوننايفعرسانعھود28043875بنات جبع الثانويهقباطية
العلمي95295.2حمامرهحلمييوسفليلى28043876بنات جبع الثانويهقباطية
العلمي90390.3حمامرهنايفاحمدمريم28043877بنات جبع الثانويهقباطية
العلمي84184.1جرارمنصورمروانمنى28043878بنات جبع الثانويهقباطية
العلمي82782.7ماليشهمحمدفتحيميساء28043879بنات جبع الثانويهقباطية
العلمي93493.4ابو عونمحمودعرساننجوى28043880بنات جبع الثانويهقباطية
العلمي94694.6فشافشهاحمدزيادنداء28043881بنات جبع الثانويهقباطية
العلمي91391.3خليليهمحمدمحي الديننسيبه28043882بنات جبع الثانويهقباطية
العلمي82282.2ماليشهمحمودحازمھنادي28043883بنات جبع الثانويهقباطية



العلمي82082سالطنهيونسخالدھيا28043884بنات جبع الثانويهقباطية
العلمي88088ابو عونسعيدنزيهوئام28043885بنات جبع الثانويهقباطية
العلمي81681.6زقزوقجبراحمدآالء28043886بنات الجديدة الثانويةقباطية
العلمي79479.4قاللوهاحمدحسيناسراء28043887بنات الجديدة الثانويةقباطية
العلمي82582.5الزقزوقفارسرزقاسماء28043888بنات الجديدة الثانويةقباطية
العلمي91091قاللوهحسنيعالنختام28043889بنات الجديدة الثانويةقباطية
العلمي84184.1قاللوهصالحناصررھام28043890بنات الجديدة الثانويةقباطية
العلمي64264.2جرارحسينمحمدسلمى28043891بنات الجديدة الثانويةقباطية
العلمي96896.8زقزوقتوفيقمحمودمرام28043892بنات الجديدة الثانويةقباطية
العلمي96596.5ابوسمرهعليمفيدمياده28043893بنات الجديدة الثانويةقباطية
العلمي92992.9وھيبيوسفمفيدورود28043894بنات الجديدة الثانويةقباطية
العلمي94194.1قصراويمحمودمعاويهدياال28043895بنات رابا الثانويةقباطية
العلمي87087البزورمحمدشاھرزھور28043897بنات رابا الثانويةقباطية
العلمي73073البزورحسينمحمدسالي28043898بنات رابا الثانويةقباطية
العلمي94394.3البزورضامنسليمانسبأ28043899بنات رابا الثانويةقباطية
العلمي83883.8القصاروهمحمودعمرسالم28043900بنات رابا الثانويةقباطية
العلمي92292.2البزوراحمدصقرسندس28043901بنات رابا الثانويةقباطية
العلمي78278.2قصراويمحمودعمرلما28043903بنات رابا الثانويةقباطية
العلمي94894.8قصاروهمحمودمحمدماسه28043904بنات رابا الثانويةقباطية
العلمي89389.3بزورعليحسنميسم28043905بنات رابا الثانويةقباطية
العلمي70070البزورفارسزاھرھبه28043906بنات رابا الثانويةقباطية
العلمي82382.3القصراويمحمودعبد الرحمنھبه28043907بنات رابا الثانويةقباطية
العلمي84384.3ابوالربمصطفىمروانازھار28043908بنات الزبابدة الثانويةقباطية
العلمي88288.2ابو الربحسينيحيىايات28043909بنات الزبابدة الثانويةقباطية
العلمي80789.7ابو غناممصلححفيظجمانه28043910بنات الزبابدة الثانويةقباطية
العلمي81581.5ابو انعيمعبد الحليميوسفرزان28043911بنات الزبابدة الثانويةقباطية
العلمي69577.2دعيبسفرحعامرروزماري28043912بنات الزبابدة الثانويةقباطية
العلمي83083ابو انعيمادمقاسمشيماء28043913بنات الزبابدة الثانويةقباطية
العلمي74983.2دعيبسفرحارتينصفاء28043914بنات الزبابدة الثانويةقباطية
العلمي85995.4دعيبسيوسفعطا هللامرح28043916بنات الزبابدة الثانويةقباطية
العلمي76676.6عمريوسفاحمدميسان28043917بنات الزبابدة الثانويةقباطية



العلمي91891.8ابو الربمحمودحاتموالء28043918بنات الزبابدة الثانويةقباطية
العلمي77577.5 نعيمعبد العزيزنمرياسمين28043919بنات الزبابدة الثانويةقباطية
العلمي96696.6ابو عصبهكمالعبد الرحمناسراء28043920بنات سيلة الظھر الثانويةقباطية
العلمي89789.7حنتوليمحمدزياداالء28043921بنات سيلة الظھر الثانويةقباطية
العلمي94694.6القراريةعرسانناجحدانا28043922بنات سيلة الظھر الثانويةقباطية
العلمي82182.1الونهمحمودشاكرريم28043923بنات سيلة الظھر الثانويةقباطية
العلمي97997.9عطيهاحمدنبيلزھور28043925بنات سيلة الظھر الثانويةقباطية
العلمي89789.7الزعبيمطلقنازكسالم28043926بنات سيلة الظھر الثانويةقباطية
العلمي96096قطمشمحمدعبد القادرسندرا28043927بنات سيلة الظھر الثانويةقباطية
العلمي93093براھمهمصطفىمفيدسھاد28043928بنات سيلة الظھر الثانويةقباطية
العلمي72672.6شريحيوسفخالدصفاء28043929بنات سيلة الظھر الثانويةقباطية
العلمي75775.7حواورهمحمودمحمدصفاء28043930بنات سيلة الظھر الثانويةقباطية
العلمي72772.7عزامحسنعبد الرحمنضحى28043931بنات سيلة الظھر الثانويةقباطية
العلمي93293.2قطمشمحمودعمادعال28043932بنات سيلة الظھر الثانويةقباطية
العلمي96296.2حنتولياحمدنعيمكفايه28043933بنات سيلة الظھر الثانويةقباطية
العلمي97397.3حنتولييونسنضالمريم28043934بنات سيلة الظھر الثانويةقباطية
العلمي93593.5حنتوليمحمودأحمدنجوى28043935بنات سيلة الظھر الثانويةقباطية
العلمي93093قراريهمروحظاھرنفين28043936بنات سيلة الظھر الثانويةقباطية
العلمي92192.1زيدعبد هللاعبد الحكيمھبه28043937بنات سيلة الظھر الثانويةقباطية
العلمي97697.6عطيهعبد الفتاحفتحيھبه28043938بنات سيلة الظھر الثانويةقباطية
العلمي86886.8اعمرعبد العزيزنشأتھبه28043939بنات سيلة الظھر الثانويةقباطية
العلمي86486.4قطمشمحمودتحسينھديل28043940بنات سيلة الظھر الثانويةقباطية
العلمي89089صدقهصالحمحمدھديل28043941بنات سيلة الظھر الثانويةقباطية
العلمي89289.2خنفرمحمدعبد المعطيياسمين28043942بنات سيلة الظھر الثانويةقباطية
العلمي98498.4نجمفارساحمدآية28043945بنات سيريس الثانويةقباطية
العلمي98398.3برھمصبريغسانآية28043946بنات سيريس الثانويةقباطية
العلمي93393.3نجمحمدانأحمداسماء28043947بنات سيريس الثانويةقباطية
العلمي78578.5أبو جبلعزيزغسانبيان28043948بنات سيريس الثانويةقباطية
العلمي92692.6ابو علياحمديوسفحنان28043949بنات سيريس الثانويةقباطية
العلمي96296.2سمارةصابرشحادهرؤى28043950بنات سيريس الثانويةقباطية
العلمي87387.3فقھااحمدفخريرنا28043951بنات سيريس الثانويةقباطية



العلمي80280.2نجمحلمييحيىساجدة28043952بنات سيريس الثانويةقباطية
العلمي97397.3ابراھيمحسنضرارفاطمة28043953بنات سيريس الثانويةقباطية
العلمي78478.4ولد عليبشيرجعفراالء28043955بنات صانور الثانويةقباطية
العلمي97397.3عيسهحسينمحمداماني28043956بنات صانور الثانويةقباطية
العلمي78478.4ولد عليعبد الجبارجھادسجى28043957بنات صانور الثانويةقباطية
العلمي76076بن عليمحمداحمدسالم28043958بنات صانور الثانويةقباطية
العلمي82582.5حبايبهنايفعونيسماء28043959بنات صانور الثانويةقباطية
العلمي85785.7جمعهخليلمشتاقشوق28043960بنات صانور الثانويةقباطية
العلمي93693.6عيسهحسينالفيماجدة28043961بنات صانور الثانويةقباطية
العلمي90490.4عيسهعبد الكريمنادرنجوم28043962بنات صانور الثانويةقباطية
العلمي79779.7جرارسليمانمحمودنھى28043963بنات صانور الثانويةقباطية
العلمي85885.8جرارلطفيجاسرنوره28043964بنات صانور الثانويةقباطية
العلمي89889.8عيسهفارسغالبھند28043965بنات صانور الثانويةقباطية
العلمي91891.8غربيهمحمدعمرھيه28043966بنات صانور الثانويةقباطية
العلمي88988.9سليمانذيباسامةاسيل28043967بنات عجة الثانويةقباطية
العلمي96396.3عمريهابراھيمعبد الفتاحالفت28043968بنات عجة الثانويةقباطية
العلمي81381.3معاليانيسعاھدانوار28043969بنات عجة الثانويةقباطية
العلمي88188.1الحاج عبد هللافتحيمحمدحال28043970بنات عجة الثانويةقباطية
العلمي90090شحادهعبد اللطيفخالدداليا28043971بنات عجة الثانويةقباطية
العلمي94594.5شحادهمھاوشبشاررماء28043972بنات عجة الثانويةقباطية
العلمي93693.6قاسم سليمانمحموداحمدسالم28043973بنات عجة الثانويةقباطية
العلمي98498.4عمريهمحمد عليوليدسندس28043974بنات عجة الثانويةقباطية
العلمي76876.8سليماننمرجمالسھام28043975بنات عجة الثانويةقباطية
العلمي87787.7قاسم سليمانطالبمرادليلى28043977بنات عجة الثانويةقباطية
العلمي91191.1شحادهعطاراجحمريانا28043978بنات عجة الثانويةقباطية
العلمي96696.6حمادفارسعبد الرحيمھديل28043979بنات عجة الثانويةقباطية
العلمي93993.9عمريهعبدالمعطيمؤيدھيا28043980بنات عجة الثانويةقباطية
العلمي90790.7ابراھيممحمدوجيهاسمھان28043981بنات كفر راعي الثانويةقباطية
العلمي85085شيخ ابراھيمفتحيبساماالء28043982بنات كفر راعي الثانويةقباطية
العلمي89089الصعابنةجميلمحمدامواج28043983بنات كفر راعي الثانويةقباطية
العلمي83583.5جمعةسليمفھيمخلود28043984بنات كفر راعي الثانويةقباطية



العلمي84484.4ذيابكامل اسعدحسنديما28043985بنات كفر راعي الثانويةقباطية
العلمي90490.4االطرشابراھيمعمادربا28043986بنات كفر راعي الثانويةقباطية
العلمي94994.9مراعبيمحمودھشامرشا28043987بنات كفر راعي الثانويةقباطية
العلمي89289.2ملحمرشيداحمدرنان28043988بنات كفر راعي الثانويةقباطية
العلمي85785.7مراعبهشفيقباسمسجى28043989بنات كفر راعي الثانويةقباطية
العلمي68068صبيحمحمدزيادسالم28043990بنات كفر راعي الثانويةقباطية
العلمي80280.2شيخ ابراھيمزكيسميرسماح28043991بنات كفر راعي الثانويةقباطية
العلمي92692.6ابراھيميوسفخالدسناء28043992بنات كفر راعي الثانويةقباطية
العلمي93693.6صبيحرشديفايزسناء28043993بنات كفر راعي الثانويةقباطية
العلمي86586.5ابراھيمزكيعبد الناصرسوزان28043994بنات كفر راعي الثانويةقباطية
العلمي83583.5يعاقبهعبد الرحمنمحمدضحى28043995بنات كفر راعي الثانويةقباطية
العلمي81381.3 صبيح محمداحمدغادة28043996بنات كفر راعي الثانويةقباطية
العلمي84384.3اطرشصبحيفياضغزالن28043997بنات كفر راعي الثانويةقباطية
العلمي76676.6صبيحعليجاللالنا28043998بنات كفر راعي الثانويةقباطية
العلمي81181.1حرز هللاروحيعالملواء28043999بنات كفر راعي الثانويةقباطية
العلمي96796.7شيخ ابراھيمزكيسميرنادية28044001بنات كفر راعي الثانويةقباطية
العلمي92592.5صعابنةشوكتعمادھيلين28044002بنات كفر راعي الثانويةقباطية
العلمي82182.1الشلبيسعيدرفيقوسام28044003بنات كفر راعي الثانويةقباطية
العلمي90490.4جمعةنعيمشاھروسام28044004بنات كفر راعي الثانويةقباطية
العلمي81381.3جوابرهعزاتفؤاديمان28044005بنات كفر راعي الثانويةقباطية
العلمي83883.8ربايعهتوفيقبرھاناسراء28044006بنات ميثلون الثانويةقباطية
العلمي94094ربايعهاحمدعبدالكريماسراء28044007بنات ميثلون الثانويةقباطية
العلمي93793.7النعيراتابراھيمعدناناسيل28044008بنات ميثلون الثانويةقباطية
العلمي81381.3ربايعهانيسنظامامل28044010بنات ميثلون الثانويةقباطية
العلمي84484.4ربايعهمحمدمحمودحنان28044011بنات ميثلون الثانويةقباطية
العلمي97897.8نعيراتمحمدحسنحنين28044012بنات ميثلون الثانويةقباطية
العلمي93993.9ربايعهرجاحمدانحنين28044013بنات ميثلون الثانويةقباطية
العلمي91591.5نعيراتاسعدحكمتدعاء28044014بنات ميثلون الثانويةقباطية
العلمي96696.6نعيراتمصطفىفايزدعاء28044015بنات ميثلون الثانويةقباطية
العلمي86286.2ربايعهتوفيقمحمدروان28044016بنات ميثلون الثانويةقباطية
العلمي82682.6ربايعهراشدمحمدروان28044017بنات ميثلون الثانويةقباطية



العلمي96896.8ربايعهأحمدكمالريم28044018بنات ميثلون الثانويةقباطية
العلمي81081نعيراتابراھيمتامرسجى28044020بنات ميثلون الثانويةقباطية
العلمي95195.1صقرفياضمحمدسناء28044022بنات ميثلون الثانويةقباطية
العلمي78678.6ابوعسافعليصالحصفاء28044024بنات ميثلون الثانويةقباطية
العلمي88188.1نعيراتمحمدعبدالحميدصفاء28044025بنات ميثلون الثانويةقباطية
العلمي93093ربايعهذيبوصفيعال28044026بنات ميثلون الثانويةقباطية
العلمي98398.3ربايعهفايزخالدمھا28044030بنات ميثلون الثانويةقباطية
العلمي74174.1نعيراتموسىجھادنفين28044031بنات ميثلون الثانويةقباطية
العلمي94494.4انعيراتمحمودمحمدھبه28044032بنات ميثلون الثانويةقباطية
العلمي97997.9ربايعهمحمدحمدھناء28044034بنات ميثلون الثانويةقباطية
العلمي70570.5نعيراتمحمدباللوالء28044035بنات ميثلون الثانويةقباطية
العلمي87287.2ربايعهمحمودكمالياسمين28044036بنات ميثلون الثانويةقباطية
العلمي77586.1دعيبسعزيزماھررنا28044038البطريركية الثانويةقباطية
العلمي87096.7خليل ابراھيمصليباعصامسوار28044041البطريركية الثانويةقباطية
العلمي80289.1سعيدانيسراضيعفاف28044042البطريركية الثانويةقباطية
العلمي97197.1زكارنهمحمدناجيالرا28044043البطريركية الثانويةقباطية
العلمي90690.6عارضهحلميرياضلينه28044044البطريركية الثانويةقباطية
العلمي86796.3دعيبسايلياشوكتمنار28044045البطريركية الثانويةقباطية
العلمي75383.7العنطبيلميالدمروانميري28044046البطريركية الثانويةقباطية
العلمي93193.1عارضهحلميصالحناردا28044047البطريركية الثانويةقباطية
العلمي87697.3كسبريجميلعبدهللاھند28044048البطريركية الثانويةقباطية
العلمي85585.5عبدالرازقمحمدسعيداحمد29044101طوباس الثانوية للبنينطوباس
العلمي91391.3دراغمهصايلعادلاحمد29044103طوباس الثانوية للبنينطوباس
العلمي67167.1دراغمهمحمدعزاتاحمد29044104طوباس الثانوية للبنينطوباس
العلمي85285.2دراغمهراشدفاروقاسامه29044106طوباس الثانوية للبنينطوباس
العلمي90190.1جابرسعدخيرالدينالبراء29044107طوباس الثانوية للبنينطوباس
العلمي90190.1دراغمهمحمدبرھاناياد29044108طوباس الثانوية للبنينطوباس
العلمي75475.4صوافطهفيصلمالكباسم29044109طوباس الثانوية للبنينطوباس
العلمي82882.8صوافطهاحمدخالدبراء29044110طوباس الثانوية للبنينطوباس
العلمي69569.5دراغمهمحمدفھيمبشار29044111طوباس الثانوية للبنينطوباس
العلمي81581.5دراغمهحمزهمازنبھاءالدين29044112طوباس الثانوية للبنينطوباس



العلمي96896.8دراغمهمحمدفوزيحسام29044113طوباس الثانوية للبنينطوباس
العلمي83483.4جربوعمحمدخالدرائد29044114طوباس الثانوية للبنينطوباس
العلمي98698.6ابوحلوهمحمديوسفزياد29044115طوباس الثانوية للبنينطوباس
العلمي79579.5دراغمهحسنيعزالدينزيد29044116طوباس الثانوية للبنينطوباس
العلمي74274.2صوافطهفايزاحمدصھيب29044117طوباس الثانوية للبنينطوباس
العلمي78778.7صوافطهعبدالرؤوفمروانعبدالرؤوف29044119طوباس الثانوية للبنينطوباس
العلمي90790.7ضباباتبشيرخالدعبدالرحمن29044120طوباس الثانوية للبنينطوباس
العلمي88188.1دراغمهعبدفليحعبداللطيف29044121طوباس الثانوية للبنينطوباس
العلمي83183.1صوافطهيحيىثامرعدي29044123طوباس الثانوية للبنينطوباس
العلمي88388.3دراغمهعربيياسرعربي29044124طوباس الثانوية للبنينطوباس
العلمي92892.8عنابسهعليمحمدعالء29044125طوباس الثانوية للبنينطوباس
العلمي70170.1دراغمهغالبيوسفعالء29044126طوباس الثانوية للبنينطوباس
العلمي79079دراغمهحمزهجمالعلي29044127طوباس الثانوية للبنينطوباس
العلمي83583.5ضباباتعبداللطيفكمالعلي29044128طوباس الثانوية للبنينطوباس
العلمي89189.1صوافطهفتحيمنذرعنان29044129طوباس الثانوية للبنينطوباس
العلمي83083دراغمهبدويراجحفادي29044130طوباس الثانوية للبنينطوباس
العلمي70670.6الخرازفتحييوسففتحي29044131طوباس الثانوية للبنينطوباس
العلمي90890.8جابريوسفجميلكساب29044132طوباس الثانوية للبنينطوباس
العلمي93893.8صوافطهمحمدفاضلمحمد29044135طوباس الثانوية للبنينطوباس
العلمي93693.6صوافطهمحمدموسىمحمد29044136طوباس الثانوية للبنينطوباس
العلمي71771.7شريممحمودسائدمحمود29044137طوباس الثانوية للبنينطوباس
العلمي84584.5دراغمهحامدغسانمحمود29044138طوباس الثانوية للبنينطوباس
العلمي95095جابرسعدوليدمحمود29044140طوباس الثانوية للبنينطوباس
العلمي89989.9دراغمهمصطفىمثقالمصطفى29044141طوباس الثانوية للبنينطوباس
العلمي63463.4دراغمهمحمودفالحمصلح29044142طوباس الثانوية للبنينطوباس
العلمي89389.3دراغمهمحمدرايقمعاذ29044143طوباس الثانوية للبنينطوباس
العلمي68168.1دراغمهعليانعمادمعتز29044145طوباس الثانوية للبنينطوباس
العلمي91291.2المصريجودتبشارمعن29044146طوباس الثانوية للبنينطوباس
العلمي84484.4دبكمحمدفوزيمنير29044147طوباس الثانوية للبنينطوباس
العلمي82182.1صوافطهنمرھشامنمر29044149طوباس الثانوية للبنينطوباس
العلمي80380.3دراغمهحسنابراھيميزن29044151طوباس الثانوية للبنينطوباس



العلمي84684.6عمريسليمانخليليزيد29044153طوباس الثانوية للبنينطوباس
العلمي78678.6شتيةجميلاحمدجعفر29044156العقربانية الثانوية المختلطةطوباس
العلمي73573.5كسابطاھرغسانرأفت29044157العقربانية الثانوية المختلطةطوباس
العلمي80180.1ابوحنيشحسنحلميمحمد29044158العقربانية الثانوية المختلطةطوباس
العلمي77277.2فقھاابراھيمعزاتابراھيم29044161عين البيضاء الثانوية المختلطةطوباس
العلمي82982.9خريوشمحمدعليابراھيم29044163طمون الثانوية للبنينطوباس
العلمي91691.6بني عودهمحمدحامداحمد29044164طمون الثانوية للبنينطوباس
العلمي73073بشاراتمحمدبرھانامين29044165طمون الثانوية للبنينطوباس
العلمي95395.3بشاراتعمرمصطفىانس29044166طمون الثانوية للبنينطوباس
العلمي84384.3بني عودهمطرعمربھجت29044169طمون الثانوية للبنينطوباس
العلمي77977.9بشاراتسليمانفؤادسامح29044173طمون الثانوية للبنينطوباس
العلمي77277.2بشاراتسليماناحمدسليمان29044174طمون الثانوية للبنينطوباس
العلمي72772.7بني عودهسليمانجميلسمير29044175طمون الثانوية للبنينطوباس
العلمي83483.4بشاراتخضراحمدصھيب29044177طمون الثانوية للبنينطوباس
العلمي73873.8بني عودهحسنفوزيعبدهللا29044178طمون الثانوية للبنينطوباس
العلمي93693.6بني عودهيعقوبعمادعدي29044179طمون الثانوية للبنينطوباس
العلمي80380.3بني عودهعلياخضيرعلي29044180طمون الثانوية للبنينطوباس
العلمي85185.1بني عودهمحمودجمالفرھود29044182طمون الثانوية للبنينطوباس
العلمي88688.6بشاراتاحمدمحمودقصي29044183طمون الثانوية للبنينطوباس
العلمي96696.6بشاراتمحمداحمدمجدي29044184طمون الثانوية للبنينطوباس
العلمي77677.6بشاراتمحمدعبدالباسطمحمد29044185طمون الثانوية للبنينطوباس
العلمي81581.5بني عودهمحمودعليمحمد29044186طمون الثانوية للبنينطوباس
العلمي76576.5بشاراتمحموديوسفمحمود29044189طمون الثانوية للبنينطوباس
العلمي93593.5بني عودهدرويشطهمعتز29044190طمون الثانوية للبنينطوباس
العلمي78178.1بني عودهغريبربحييحيى29044195طمون الثانوية للبنينطوباس
العلمي85985.9ابو عرهحسنمحمودأحمد29044197ذكور عقابا الثانويةطوباس
العلمي69669.6ابو عرهتوفيقاسماعيلابراھيم29044198ذكور عقابا الثانويةطوباس
العلمي75675.6مصريجميلزيداسماعيل29044199ذكور عقابا الثانويةطوباس
العلمي91091غنامحامدحسنيحامد29044203ذكور عقابا الثانويةطوباس
العلمي86186.1ابو عرهمحمودعبد العزيزسامح29044204ذكور عقابا الثانويةطوباس
العلمي91191.1ابو عرهعبد الرحيمحسينعبد الرحيم29044205ذكور عقابا الثانويةطوباس



العلمي71471.4سالمةمصطفىعامرعبيده29044206ذكور عقابا الثانويةطوباس
العلمي72172.1ابو عرهعوضأحمدعوض29044209ذكور عقابا الثانويةطوباس
العلمي84184.1غنامأحمدنافزفالح29044210ذكور عقابا الثانويةطوباس
العلمي75975.9ابو عرهعبد اللطيفعالنليث29044211ذكور عقابا الثانويةطوباس
العلمي86486.4ابو عرهمحمودمازنمحمد29044212ذكور عقابا الثانويةطوباس
العلمي91891.8القيسيحامدمعينمحمد29044213ذكور عقابا الثانويةطوباس
العلمي83083ابو عرهاحمدبساممصطفى29044214ذكور عقابا الثانويةطوباس
العلمي83683.6ايوبمحمدعبد الكريماحمد29044215ذكور الفارعة الثانويةطوباس
العلمي90790.7جناجرةاحمدعبدهللاحمد29044216ذكور الفارعة الثانويةطوباس
العلمي95095نعجيسعيدعبدالكريماسيد29044217ذكور الفارعة الثانويةطوباس
العلمي90190.1براحمةحسنابراھيمامير29044219ذكور الفارعة الثانويةطوباس
العلمي82882.8صبحمحمودجمالبھاءالدين29044220ذكور الفارعة الثانويةطوباس
العلمي77777.7جوابرةمحمودحسنحمزه29044221ذكور الفارعة الثانويةطوباس
العلمي84684.6مھداويعطيةسميرحمزه29044222ذكور الفارعة الثانويةطوباس
العلمي85985.9القندسصالحخالدصالح29044225ذكور الفارعة الثانويةطوباس
العلمي84284.2سودييونسسائدضياء29044226ذكور الفارعة الثانويةطوباس
العلمي85185.1سوالمةجميلنضالعبد الرحمن29044227ذكور الفارعة الثانويةطوباس
العلمي89989.9خطيبعبدالرحمنمحمدعبدالرحمن29044228ذكور الفارعة الثانويةطوباس
العلمي80680.6عوايصهحسنامينعمر29044229ذكور الفارعة الثانويةطوباس
العلمي89189.1براھمهحسنفتح هللاعنان29044230ذكور الفارعة الثانويةطوباس
العلمي85685.6قاسمحسينھانيقدري29044231ذكور الفارعة الثانويةطوباس
العلمي98698.6ابو سريسمحمودماجدمحمود29044233ذكور الفارعة الثانويةطوباس
العلمي86186.1عبد الھاديعبد القادرطهمنذر29044234ذكور الفارعة الثانويةطوباس
العلمي81481.4المسلمانيحمدمعتصممھدي29044235ذكور الفارعة الثانويةطوباس
العلمي85685.6ابوكشكتوفيقزيادمھند29044236ذكور الفارعة الثانويةطوباس
العلمي79879.8سودييونسسائدنورالدين29044237ذكور الفارعة الثانويةطوباس
العلمي84684.6سليطمحمودمحمديحيى29044238ذكور الفارعة الثانويةطوباس
العلمي92492.4دراغمهصادقكاملابرار29044301بنات طوباس الثانويةطوباس
العلمي91591.5صوافطهجميلمجلياسراء29044302بنات طوباس الثانويةطوباس
العلمي94894.8دراغمهداودمنجداسراء29044303بنات طوباس الثانويةطوباس
العلمي96796.7مسلمانيعبدالرحيموجيهاسراء29044304بنات طوباس الثانويةطوباس



العلمي80980.9دراغمهمصطفىعبدهللاسيل29044305بنات طوباس الثانويةطوباس
العلمي89889.8ضباباتابراھيمبھاءامان29044307بنات طوباس الثانويةطوباس
العلمي79379.3صوافطهطلبعليامل29044308بنات طوباس الثانويةطوباس
العلمي75375.3دراغمهفايقمشرفامنه29044309بنات طوباس الثانويةطوباس
العلمي80480.4دراغمهرافعنعيماميمه29044310بنات طوباس الثانويةطوباس
العلمي92092محاسنهمحمودعمادانوار29044311بنات طوباس الثانويةطوباس
العلمي85185.1دواسعوادعصامايات29044312بنات طوباس الثانويةطوباس
العلمي72072صوافطةاحمدمحمدايات29044313بنات طوباس الثانويةطوباس
العلمي86786.7دراغمهحافظيحيىايات29044314بنات طوباس الثانويةطوباس
العلمي90290.2دراغمهاحمدجمالثناء29044315بنات طوباس الثانويةطوباس
العلمي93093محفوظفايزفوزيثناء29044316بنات طوباس الثانويةطوباس
العلمي77277.2دراغمهحسينمحمدثناء29044317بنات طوباس الثانويةطوباس
العلمي76876.8عايدهيوسففايزحنين29044319بنات طوباس الثانويةطوباس
العلمي92092دراغمهحامدفايقحياة29044320بنات طوباس الثانويةطوباس
العلمي95095صوافطهالفيغازيدعاء29044321بنات طوباس الثانويةطوباس
العلمي93493.4ابو بشارهعليفھميدنيا29044322بنات طوباس الثانويةطوباس
العلمي82082صوافطهعلياسعدرناد29044323بنات طوباس الثانويةطوباس
العلمي84184.1دراغمهاحمدمحمودريتا29044324بنات طوباس الثانويةطوباس
العلمي86886.8خضيرييونسصالحزين29044326بنات طوباس الثانويةطوباس
العلمي92492.4صوافطهمصطفىمحمدسجى29044328بنات طوباس الثانويةطوباس
العلمي74374.3مساعيدصالحجھادسماء29044329بنات طوباس الثانويةطوباس
العلمي77277.2صوافطهسعيدمحي الدينسماء29044330بنات طوباس الثانويةطوباس
العلمي84284.2دراغمهمحمدعليسماح29044331بنات طوباس الثانويةطوباس
العلمي79479.4صوافطهحسنمحمدسندس29044332بنات طوباس الثانويةطوباس
العلمي90690.6صوافطهحسينموفقسوار29044334بنات طوباس الثانويةطوباس
العلمي80380.3دراغمهنعيممثقالشمس29044335بنات طوباس الثانويةطوباس
العلمي91391.3دراغمهاحمدثامرصابرين29044337بنات طوباس الثانويةطوباس
العلمي94194.1دراغمهمحمدمصطفىعائشة29044338بنات طوباس الثانويةطوباس
العلمي93593.5دراغمهنعيمبشارفتحيه29044339بنات طوباس الثانويةطوباس
العلمي95595.5صوافطهعبدناجحفداء29044340بنات طوباس الثانويةطوباس
العلمي76976.9ابوسمكفھميرياضقطرالندى29044341بنات طوباس الثانويةطوباس



العلمي71979.9المشنيسليماناسامهمجد29044342بنات طوباس الثانويةطوباس
العلمي84284.2ابو محسنصدقيعبدالرؤوفمرح29044343بنات طوباس الثانويةطوباس
العلمي89289.2عريانمحمودرضوانمنار29044344بنات طوباس الثانويةطوباس
العلمي95695.6دراغمهمصطفىمشرفميس29044346بنات طوباس الثانويةطوباس
العلمي92992.9صوافطهطلبعليانميساء29044347بنات طوباس الثانويةطوباس
العلمي86886.8خرازجمعهرفعتندى29044348بنات طوباس الثانويةطوباس
العلمي98898.8الخرازفتحيخليلنھايه29044349بنات طوباس الثانويةطوباس
العلمي97897.8ابو حلوهسعودعليھبه29044351بنات طوباس الثانويةطوباس
العلمي78678.6فقھاابراھيممنجدھبه29044352بنات طوباس الثانويةطوباس
العلمي89889.8دراغمهعزاتامجدياسمين29044353بنات طوباس الثانويةطوباس
العلمي90890.8ابو محسنحسنعبدالمعطييسرى29044354بنات طوباس الثانويةطوباس
العلمي78678.6دراغمهنايفعباسيقين29044355بنات طوباس الثانويةطوباس
العلمي87787.7صالحاتعمريحيىآالء29044356العقربانية الثانوية المختلطةطوباس
العلمي80980.9بالونةمحمدعليخديجة29044357العقربانية الثانوية المختلطةطوباس
العلمي86686.6وحيديساكبمحمددانية29044358العقربانية الثانوية المختلطةطوباس
العلمي86786.7شتيهحسنامينفاطمة29044360العقربانية الثانوية المختلطةطوباس
العلمي81181.1وخمانابراھيمزكيمھا29044361العقربانية الثانوية المختلطةطوباس
العلمي85285.2وحيديجميلغازيندين29044363العقربانية الثانوية المختلطةطوباس
العلمي81681.6ماللحةمحمودسليماننسرين29044364العقربانية الثانوية المختلطةطوباس
العلمي89089ماللحةرمضانحسينھدى29044366العقربانية الثانوية المختلطةطوباس
العلمي83683.6بللسلمانعيدسھى29044367بردلة الثانوية المختلطةطوباس
العلمي82282.2دراغمهابراھيممروانمراوان29044369بردلة الثانوية المختلطةطوباس
العلمي72172.1صوافطهسعيدنبيلھديل29044370بردلة الثانوية المختلطةطوباس
العلمي84084دراغمةحمدانعثمانايمان29044373بنات تياسير الثانويةطوباس
العلمي84284.2دبكمحمدفوزيسھى29044376بنات تياسير الثانويةطوباس
العلمي94094احمدجميلايمنعال29044377بنات تياسير الثانويةطوباس
العلمي88788.7ريمونيمطرفتحيغانه29044378بنات تياسير الثانويةطوباس
العلمي89289.2دراغمةابراھيممحسننور29044379بنات تياسير الثانويةطوباس
العلمي95495.4وھدانعبداللطيفسليمانھديل29044380بنات تياسير الثانويةطوباس
العلمي76176.1وھدانناجيساميھلده29044381بنات تياسير الثانويةطوباس
العلمي91991.9جابرعليحسينوئام29044382بنات تياسير الثانويةطوباس



العلمي73873.8بشاراتمصطفىعايداجنادين29044383بنات طمون الثانويةطوباس
العلمي93393.3بشاراتحسينوجدياحسان29044384بنات طمون الثانويةطوباس
العلمي70270.2بني عودةناجيخالداماني29044385بنات طمون الثانويةطوباس
العلمي91891.8بني عودهمنصورمحمودامل29044386بنات طمون الثانويةطوباس
العلمي78078ابو ريحانمحمدعبداميره29044387بنات طمون الثانويةطوباس
العلمي86286.2بشاراتمحمودابراھيمايناس29044388بنات طمون الثانويةطوباس
العلمي93893.8قطيشاتسليمانمحمدتھاني29044389بنات طمون الثانويةطوباس
العلمي96096بني عودهعليربحيجميله29044390بنات طمون الثانويةطوباس
العلمي89589.5بني عودهمحمدنھادخولة29044392بنات طمون الثانويةطوباس
العلمي75275.2بشاراتأحمدعبد الفتاحدعاء29044393بنات طمون الثانويةطوباس
العلمي95595.5بشاراتمحمدعبد الرحيمرانيه29044394بنات طمون الثانويةطوباس
العلمي91891.8بني مطرعبد الرازقمحمدرشا29044395بنات طمون الثانويةطوباس
العلمي78678.6بني عودهمحمدحسنيروان29044396بنات طمون الثانويةطوباس
العلمي89889.8بشاراتمحمدمفيدروان29044397بنات طمون الثانويةطوباس
العلمي89089بشاراتسليمانمحمدسناء29044398بنات طمون الثانويةطوباس
العلمي91491.4بني عودهيعقوببشارسيوف29044399بنات طمون الثانويةطوباس
العلمي93593.5بني عودهمحمدناجحشروق29044401بنات طمون الثانويةطوباس
العلمي94794.7بشاراتمحمدعليصابرين29044402بنات طمون الثانويةطوباس
العلمي79879.8بشاراتحسينمصطفىعائشة29044403بنات طمون الثانويةطوباس
العلمي81881.8بني عودهبرھانرشيدالرا29044404بنات طمون الثانويةطوباس
العلمي86086بشاراتمحمدذيابمكارم29044405بنات طمون الثانويةطوباس
العلمي78978.9بشاراتنوريعايدمالك29044406بنات طمون الثانويةطوباس
العلمي81781.7بشاراتعبد الكريمأحمدھنادي29044407بنات طمون الثانويةطوباس
العلمي96396.3بشاراتعارفحسنھنادي29044408بنات طمون الثانويةطوباس
العلمي82282.2بني عودهأحمدخليلھيام29044409بنات طمون الثانويةطوباس
العلمي77577.5بشاراتأحمدحسنيياسمين29044410بنات طمون الثانويةطوباس
العلمي80180.1ابو عرهعبد اللطيفعدناناغصان29044411بنات عقابا الثانويةطوباس
العلمي68268.2ابو عرهعبد هللامشرفحنان29044414بنات عقابا الثانويةطوباس
العلمي95395.3ابو عرهمحمدعبد السالمروان29044416بنات عقابا الثانويةطوباس
العلمي67967.9قاسمنافزعمارسالم29044417بنات عقابا الثانويةطوباس
العلمي89989.9غنامفايزسميحغاده29044419بنات عقابا الثانويةطوباس



العلمي96296.2ابو غنامحافظراجحفاطمه29044420بنات عقابا الثانويةطوباس
العلمي95095غنامحامدمحمدمجد29044422بنات عقابا الثانويةطوباس
العلمي84684.6ابو يوسفسليمانعدنانھديل29044424بنات عقابا الثانويةطوباس
العلمي76276.2صبحطهنايفاريج29044426بنات وادي الفارعة الثانويةطوباس
العلمي99399.3صالحاتعبد هللاأحمداسراء29044427بنات وادي الفارعة الثانويةطوباس
العلمي88688.6دراغمهبشيرمحمداسراء29044428بنات وادي الفارعة الثانويةطوباس
العلمي98098صالحاتأحمدصدقيانوار29044429بنات وادي الفارعة الثانويةطوباس
العلمي78378.3حالوهرشادنضالحنين29044430بنات وادي الفارعة الثانويةطوباس
العلمي77877.8عودهأحمدمصباحدينا29044431بنات وادي الفارعة الثانويةطوباس
العلمي92792.7مھداويعبد الكريمخالدروان29044432بنات وادي الفارعة الثانويةطوباس
العلمي76376.3صبحيوسفعامرسجى29044433بنات وادي الفارعة الثانويةطوباس
العلمي86486.4زيدمحمدمصطفىسجى29044434بنات وادي الفارعة الثانويةطوباس
العلمي94594.5ابو ليمونابراھيممحمدسماح29044435بنات وادي الفارعة الثانويةطوباس
العلمي85385.3صالحاتعزاتمحمدشروق29044436بنات وادي الفارعة الثانويةطوباس
العلمي90390.3صالحاتحافظخضرشيماء29044437بنات وادي الفارعة الثانويةطوباس
العلمي85385.3جناجرهمصطفىسميرصفناز29044438بنات وادي الفارعة الثانويةطوباس
العلمي80080عليانحمدايوبمرام29044439بنات وادي الفارعة الثانويةطوباس
العلمي88888.8ابو عليمحمدجاللمروه29044441بنات وادي الفارعة الثانويةطوباس
العلمي95295.2صالحاتعمرأحمدمالك29044442بنات وادي الفارعة الثانويةطوباس
العلمي92292.2بلوطمصطفىباسممنار29044443بنات وادي الفارعة الثانويةطوباس
العلمي92792.7جراعىشكريعثمانمنيره29044444بنات وادي الفارعة الثانويةطوباس
العلمي87587.5صالحاتكاملايادنانسي29044445بنات وادي الفارعة الثانويةطوباس
العلمي94094الصالحطاھرمحمدنرمين29044446بنات وادي الفارعة الثانويةطوباس
العلمي85285.2صبحسليمانسميرھبه29044447بنات وادي الفارعة الثانويةطوباس
العلمي90590.5ابو كشكتوفيقياسرھبه29044448بنات وادي الفارعة الثانويةطوباس
العلمي92992.9جناجرهعبد القادرمحمودھديل29044449بنات وادي الفارعة الثانويةطوباس
العلمي81981.9براھمهسعودزعيمھياثم29044450بنات وادي الفارعة الثانويةطوباس
العلمي74074براھمهذيبرائدھيلن29044451بنات وادي الفارعة الثانويةطوباس
العلمي93093بالطيهطايعفتحيوئام29044452بنات وادي الفارعة الثانويةطوباس
العلمي74474.4ابو عماشمحمودحسامإبراھيم14044501ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم
العلمي85885.8خريشهابراھيمسھيلإبراھيم14044502ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم



العلمي77777.7برقاويصالحمحمدإبراھيم14044503ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم
العلمي84984.9المنصوراحسانصخرإحسان14044504ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم
العلمي97297.2دعاسمحمدجمالأحمد14044506ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم
العلمي82182.1تايهأحمدسليمأحمد14044508ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم
العلمي92992.9عبد الغنيرشديعطاأحمد14044510ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم
العلمي95095ابو عرايسمحمدعمرأحمد14044511ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم
العلمي84884.8ابو الحورعودهعوضأحمد14044512ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم
العلمي82382.3دروزيمعينمأمونأحمد14044513ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم
العلمي97697.6سالمةحسنمحمدأحمد14044514ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم
العلمي84184.1جوابريساميمحمدأحمد14044515ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم
العلمي71071جيوسيحمد هللانسيمأحمد14044517ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم
العلمي64364.3ابو شمسمحمدنعيمأحمد14044518ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم
العلمي83683.6غانمأحمدمحمدإسالم14044520ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم
العلمي84084فياتخليلمحمودإسالم14044521ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم
العلمي82382.3زبنعبد اللطيفعمادأمير14044523ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم
العلمي67167.1جبرعبد الفتاحشاھرأنس14044524ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم
العلمي97197.1السفارينيفتحيغسانأنس14044525ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم
العلمي91791.7صعيديعبد الرحيممحمد فتح هللاأواب14044526ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم
العلمي96096صدوقعبد الرحمنأحمدأيام14044528ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم
العلمي89289.2اسماعيلكاملساميأيمن14044529ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم
العلمي83483.4عودهجمالمفيدبدر14044532ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم
العلمي84084القيسيمحمد امينمحمد عليبراء14044534ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم
العلمي93893.8عليمحمد لطفيباسمبراق14044535ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم
العلمي83883.8ابو زينهمحمودنعيمبالل14044536ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم
العلمي93193.1ضمرهمحمودماجدبنان14044537ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم
العلمي64764.7جاروشهراشدعبد الحفيظبھاء الدين14044538ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم
العلمي78078حسنعبد اللطيفابراھيمثائر14044539ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم
العلمي95295.2حشاشتوفيقوجيهثابت14044540ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم
العلمي93693.6الطنهأحمدخليلجھاد14044542ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم
العلمي89289.2عليانمحمدعبد القادرجھاد14044543ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم
العلمي79379.3اشقرمحمودباللحاتم14044545ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم



العلمي83783.7سالمهمحمدرائدحازم14044546ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم
العلمي85785.7قطاويخالدامجدخالد14044548ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم
العلمي77177.1البريذيبعبد الفتاحخالد14044550ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم
العلمي74274.2اصالنعارفوجديخالد14044551ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم
العلمي75775.7سالمينعبد الرسولجمالخليل الرحمن14044552ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم
العلمي86086الساحليداودجميلداود14044553ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم
العلمي82382.3برھمأحمدمحمددياب14044554ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم
العلمي95095حسينمحمدراسمرجائي14044555ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم
العلمي83783.7شحادةمحمد رزقماھررزق14044556ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم
العلمي91691.6دعمةعبد الرحمنمصطفىرفعت14044558ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم
العلمي84584.5بدويمحمدجميلساري14044560ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم
العلمي96596.5نواصرهعبد الفتاحأحمدسامح14044561ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم
العلمي80380.3جيتاويعبد هللاجاللسالم14044565ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم
العلمي73673.6قاسممحمدخالدسليمان14044566ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم
العلمي71871.8حسيباشريفاحمدشريف14044568ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم
العلمي97797.7دروبيمحموداحسانصائب14044569ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم
العلمي87287.2محاجنهأحمدمحمودصائب14044570ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم
العلمي95695.6دعباسصالحعليصالح14044571ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم
العلمي97897.8ابراھيملطفيمحمدصھيب14044573ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم
العلمي87687.6عوادجميلميالزصھيب14044574ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم
العلمي80980.9ابو شعلهخالدمحمدضياء14044576ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم
العلمي93893.8خليلطاھرأحمدطارق14044577ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم
العلمي91091ياسينمحمدساميطارق14044578ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم
العلمي89989.9مصفرمحسنباسمطالب14044579ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم
العلمي95495.4جيوسيطاھرنضالطاھر14044580ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم
العلمي88088عبد العالعبد هللامحمد خيرعادل14044581ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم
العلمي97597.5طهراشدمحمدعاصم14044582ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم
العلمي98298.2قيسيعبدعوضعامر14044583ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم
العلمي95595.5مطرعبد الرحمننزارعبد الرحمن14044585ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم
العلمي93893.8جبارهعبد الرحيمفؤادعبد الرحيم14044586ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم
العلمي82882.8عبد الغنيعبد العزيزنزارعبد العزيز14044587ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم



العلمي90090عثامنهعبد القادروجيهعبد القادر14044588ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم
العلمي93993.9ابو تقيويعبد الكريمغسانعبد الكريم14044589ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم
العلمي74674.6زايدعبد اللطيفلطفيعبد اللطيف14044590ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم
العلمي97197.1مرعيشفيقمحمدعبد اللطيف14044591ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم
العلمي77377.3شلھوب محمدجمالعبد هللا14044593ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم
العلمي94294.2سفارينيفايقھشامعبد الملك14044594ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم
العلمي82482.4ابخيتعبد هللارزقعمر14044598ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم
العلمي72072عمارهعمرمحمدعمر14044600ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم
العلمي92492.4بديرعبد الرحيمھشامعمرو14044601ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم
العلمي97397.3غانممنصورسميرعميد14044602ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم
العلمي95495.4ردادداودأيمنعنان14044603ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم
العلمي95995.9الجملخالدعبد القادرعنان14044604ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم
العلمي97597.5نجارخميسمحمدعوض14044605ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم
العلمي77777.7طافشمحمد حسنحسامفارس14044607ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم
العلمي90590.5ياسينمحمدأسامهفھد14044608ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم
العلمي87487.4حموضهمحمدماجدلؤي14044610ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم
العلمي88588.5عودهجمالوحيدمؤمن14044611ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم
العلمي80580.5يعقوبمحمودأحمدمأمون14044612ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم
العلمي86886.8الدعمهنجاةأحمدمالك14044613ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم
العلمي74274.2سالمهمحمدرائدماھر14044614ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم
العلمي87887.8سلمانحسينرائدمجد14044615ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم
العلمي79579.5عوضمحمدأديبمحمد14044617ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم
العلمي75975.9شعارصالحعمادمحمد الفاتح14044618ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم
العلمي84084حمدرشيدايادمحمد14044619ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم
العلمي88988.9عماويمحمدايادمحمد14044620ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم
العلمي89289.2طربيهعبد الفتاحبكرمحمد14044621ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم
العلمي78578.5كنعانمحمدخالدمحمد14044623ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم
العلمي90490.4شلبيسعيدزيادمحمد14044624ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم
العلمي91691.6جرارأحمدصبريمحمد14044625ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم
العلمي90790.7الضميريحافظطلعتمحمد14044626ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم
العلمي85585.5ابو بكرسليمعباسمحمد14044627ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم



العلمي72672.6صليبيمحمدعليمحمد14044628ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم
العلمي80780.7ابو كافيهطالبيوسفمحمد14044629ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم
العلمي83783.7عليانفضلسميرمحمود14044632ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم
العلمي91391.3شلبيمحموديوسفمحمود14044633ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم
العلمي95795.7نجارمحمدعزميمروان14044634ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم
العلمي97497.4حمدانعبد الجبارماھرمروان14044635ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم
العلمي76576.5سالمةمصطفىباسلمصطفى14044636ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم
العلمي93593.5دلبحمصطفىعمادمصطفى14044638ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم
العلمي88888.8الحمدمحمد رشديماھرمصطفى14044639ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم
العلمي92892.8ملحممحمدمحمودمصعب14044640ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم
العلمي72972.9شحرورحسنيخالدمعتصم14044643ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم
العلمي70270.2عالنمحمد امينعالنمعتصم14044644ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم
العلمي91291.2حمدانعبد اللطيفحمدانممدوح14044645ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم
العلمي94194.1عبدهعبد الفتاحاسماعيلمھند14044646ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم
العلمي78178.1مصاروهمحمدأحمدناصر14044648ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم
العلمي91391.3ابو حالخالدنبيلنايف14044649ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم
العلمي94594.5عجاجفتحيمحمودنصر14044650ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم
العلمي76476.4جعرونحمدابراھيمنور الدين14044651ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم
العلمي86986.9الكرميھشامفوازھشام14044652ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم
العلمي68068المصريعبد الرحيمفؤادھمام14044653ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم
العلمي83583.5القاسمحسنيھيثموسيم14044654ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم
العلمي96696.6شيخ حسنعبد اللطيفمحمدوليد14044655ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم
العلمي95995.9عثمانوصفيأسامهيزن14044656ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم
العلمي88588.5مھداويرشيدجماليزن14044657ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم
العلمي83483.4ارتاحييوسفمحمديزيد14044658ذكور الفاضلية الثانويةطولكرم
العلمي76976.9سلمانمحمدعماد الدينبراء14044661ذكور ارتاح الثانويةطولكرم
العلمي77377.3ابو شنبحسنيحسنحيدر14044662ذكور ارتاح الثانويةطولكرم
العلمي77577.5ابو شمعهحسينھانيعالء14044665ذكور ارتاح الثانويةطولكرم
العلمي93593.5ابو سارهحسينباللمعاذ14044669ذكور ارتاح الثانويةطولكرم
العلمي71471.4صالحھاشمنضالھاشم14044670ذكور ارتاح الثانويةطولكرم
العلمي71371.3حربمحمدجمالعبد السالم14044671ذكور كفر صور الثانويةطولكرم



العلمي82782.7بشارهكاملحساممحمد14044672ذكور كفر صور الثانويةطولكرم
العلمي88488.4حمزهأحمدعصاممحمد14044673ذكور كفر صور الثانويةطولكرم
العلمي81281.2حربمحمدممدوحمحمود14044674ذكور كفر صور الثانويةطولكرم
العلمي85185.1بديركاملمفيدتامر14044675ذكور فرعون الثانويةطولكرم
العلمي87387.3مصلحأحمدخلدونحسن14044676ذكور فرعون الثانويةطولكرم
العلمي80580.5عبيدأحمدماجدقتيبه14044677ذكور فرعون الثانويةطولكرم
العلمي91291.2حطابمحمودمحمدمؤمن14044678ذكور فرعون الثانويةطولكرم
العلمي66066حمدمصطفىمحمدمصطفى14044679ذكور فرعون الثانويةطولكرم
العلمي94994.9عرفاتمحمدرياضنور14044680ذكور فرعون الثانويةطولكرم
العلمي97297.2فرخمصلحصالحوسام14044681ذكور فرعون الثانويةطولكرم
العلمي87987.9حمودسعيدمحمودوسيم14044682ذكور فرعون الثانويةطولكرم
العلمي93093بديركاملياسريزن14044683ذكور فرعون الثانويةطولكرم
العلمي86386.3غانمأحمدتيسيرأحمد14044684ذكور دير الغصون الثانويةطولكرم
العلمي74274.2مقاطفمصطفىصالحأحمد14044685ذكور دير الغصون الثانويةطولكرم
العلمي96896.8جدعهعبد القادرعليأحمد14044686ذكور دير الغصون الثانويةطولكرم
العلمي87187.1اللبدييوسفصالحاسامه14044688ذكور دير الغصون الثانويةطولكرم
العلمي73973.9حمدهعبد العزيزفتح هللاسامه14044689ذكور دير الغصون الثانويةطولكرم
العلمي82682.6ابراھيمبشيررشادبشير14044690ذكور دير الغصون الثانويةطولكرم
العلمي84684.6عليانسعيدباسمسعيد14044693ذكور دير الغصون الثانويةطولكرم
العلمي84284.2ابو صاعشفيقرائدشفيق14044695ذكور دير الغصون الثانويةطولكرم
العلمي74974.9محمود عليعاھدرأفتعاھد14044698ذكور دير الغصون الثانويةطولكرم
العلمي95995.9السيد احمدعبد العزيزأحمدعالء14044701ذكور دير الغصون الثانويةطولكرم
العلمي80780.7غانمجاللاسعودعلي14044702ذكور دير الغصون الثانويةطولكرم
العلمي95195.1غانمعليحمدانعلي14044703ذكور دير الغصون الثانويةطولكرم
العلمي78078عليانزكيخالدمحمد14044704ذكور دير الغصون الثانويةطولكرم
العلمي65565.5القبشفيقزيادمحمد14044705ذكور دير الغصون الثانويةطولكرم
العلمي92092بدرانرشدينضالمحمد14044706ذكور دير الغصون الثانويةطولكرم
العلمي95095اسماعيلأحمدعدنانمھدي14044707ذكور دير الغصون الثانويةطولكرم
العلمي92692.6الدركمحمودماھريوسف14044709ذكور دير الغصون الثانويةطولكرم
العلمي93993.9دقهمحمداسامهأحمد14044710ذكور عتيل الثانويةطولكرم
العلمي99099العايشمحمدتيسيرأحمد14044711ذكور عتيل الثانويةطولكرم



العلمي83483.4مالكفتح هللاحاتمأحمد14044712ذكور عتيل الثانويةطولكرم
العلمي88888.8وتدمحمدعبد الرحمنأحمد14044713ذكور عتيل الثانويةطولكرم
العلمي74474.4دقهمحمد فضلأنورأدھم14044714ذكور عتيل الثانويةطولكرم
العلمي74674.6المسعودأحمدمحمد طالبزيد14044716ذكور عتيل الثانويةطولكرم
العلمي76976.9الجدعابراھيمأيمنسامر14044717ذكور عتيل الثانويةطولكرم
العلمي72672.6سماحهسعيدحسام الدينسعيد14044718ذكور عتيل الثانويةطولكرم
العلمي89089عامرمحمدمازنضياء14044719ذكور عتيل الثانويةطولكرم
العلمي70970.9صبحهرشديھزاعطارق14044720ذكور عتيل الثانويةطولكرم
العلمي83483.4عامرأحمدمحمد موفقعامر14044721ذكور عتيل الثانويةطولكرم
العلمي94194.1السيدخليلمحمدعبد الرحمن14044722ذكور عتيل الثانويةطولكرم
العلمي96896.8المالكعبد الفتاححكمتعبد الفتاح14044723ذكور عتيل الثانويةطولكرم
العلمي91991.9مصطفىمحمودمحمدقتيبة14044724ذكور عتيل الثانويةطولكرم
العلمي98498.4خطيبصالحتيسيرمحمد14044726ذكور عتيل الثانويةطولكرم
العلمي87387.3عسالمحمدعبد القادرمحمد14044727ذكور عتيل الثانويةطولكرم
العلمي76476.4شكريمحمودفوازمحمود14044728ذكور عتيل الثانويةطولكرم
العلمي90690.6ياسينمدحتزھيرمدحت14044729ذكور عتيل الثانويةطولكرم
العلمي91491.4داودرشيدساميمعتز14044730ذكور عتيل الثانويةطولكرم
العلمي90790.7صعيديعبد الرحيمطارقمعتصم14044731ذكور عتيل الثانويةطولكرم
العلمي84684.6حجهراغبفايدمعتصم14044732ذكور عتيل الثانويةطولكرم
العلمي84484.4العليمحمودنادرمعتصم14044733ذكور عتيل الثانويةطولكرم
العلمي82582.5ابو ظھيرنايفبسامنايف14044734ذكور عتيل الثانويةطولكرم
العلمي99799.7عبد الرازقحسنيفريدھائل14044735ذكور عتيل الثانويةطولكرم
العلمي88988.9العليمحمودمحمدھاشم14044736ذكور عتيل الثانويةطولكرم
العلمي79779.7حجهمحمدغانموائل14044737ذكور عتيل الثانويةطولكرم
العلمي91791.7الخطيبيوسفنبيليوسف14044738ذكور عتيل الثانويةطولكرم
العلمي71871.8ساعدعبد الفتاحرشديأشرف14044739ذكور عمر بن الخطاب الثانويةطولكرم
العلمي72072كتانهمتقالابراھيمعبيده14044742ذكور عمر بن الخطاب الثانويةطولكرم
العلمي86986.9علوشيفضلفيصلعبيده14044743ذكور عمر بن الخطاب الثانويةطولكرم
العلمي77277.2كتانهعبد الرحمنعزميمؤمن14044744ذكور عمر بن الخطاب الثانويةطولكرم
العلمي81881.8عويصمصباحمصطفىمصباح14044746ذكور عمر بن الخطاب الثانويةطولكرم
العلمي69569.5سليمانمحمدناصرعز الدين14044750ذكور نزلة عيسى الثانويةطولكرم



العلمي88188.1داودعبد الرحيمسميحلؤي14044751ذكور نزلة عيسى الثانويةطولكرم
العلمي91091حسينمحمودمنھلمحمود14044752ذكور نزلة عيسى الثانويةطولكرم
العلمي91491.4حسينوجيهمصطفىمھند14044753ذكور نزلة عيسى الثانويةطولكرم
العلمي79779.7سبالنمحمدعمرموسى14044754ذكور نزلة عيسى الثانويةطولكرم
العلمي91791.7ابو حمدهشفيقمفيدجھاد14044755ذكور النزلة الشرقية الثانويةطولكرم
العلمي92792.7ابو الربعبد الحميدعاطفحسام14044756ذكور النزلة الشرقية الثانويةطولكرم
العلمي90290.2كتانهعليمحمودحسام14044757ذكور النزلة الشرقية الثانويةطولكرم
العلمي88988.9كتانهخالدحازمخالد14044758ذكور النزلة الشرقية الثانويةطولكرم
العلمي66366.3كتانهعبد الرحمنمحمدكارم14044759ذكور النزلة الشرقية الثانويةطولكرم
العلمي77177.1كتانهصدقينھادكرم14044760ذكور النزلة الشرقية الثانويةطولكرم
العلمي77777.7نصارحسينأحمدمحمد14044762ذكور النزلة الشرقية الثانويةطولكرم
العلمي90990.9كتانهمصطفىسيف الدينمحمد14044763ذكور النزلة الشرقية الثانويةطولكرم
العلمي88388.3كتانيصدقيزيادمعتز14044764ذكور النزلة الشرقية الثانويةطولكرم
العلمي92792.7كتانيعادلوليدوسيم14044765ذكور النزلة الشرقية الثانويةطولكرم
العلمي90490.4صباحعلييوسفانس14044766ذكور قفين الثانويةطولكرم
العلمي95595.5طعمهأحمدتوفيقايھاب14044767ذكور قفين الثانويةطولكرم
العلمي94494.4عمارحسنمفيدعبد الرحمن14044769ذكور قفين الثانويةطولكرم
العلمي79279.2صالح ھرشهيوسفمحمدعدي14044770ذكور قفين الثانويةطولكرم
العلمي92592.5اسعدنجيبمحمدلبيب14044772ذكور قفين الثانويةطولكرم
العلمي81781.7الحج محمودأحمدحازمأحمد14044776ذكور عالر الثانويةطولكرم
العلمي90290.2صالحمحمدمحمودأحمد14044777ذكور عالر الثانويةطولكرم
العلمي84584.5قشوعمصطفىعدنانثائر14044778ذكور عالر الثانويةطولكرم
العلمي81681.6شديدفھيممحمد جھادشھاب14044779ذكور عالر الثانويةطولكرم
العلمي90890.8شديدامينابراھيمصالح الدين14044780ذكور عالر الثانويةطولكرم
العلمي79279.2ابو سعدةعبد اللطيفمحمدعبد اللطيف14044781ذكور عالر الثانويةطولكرم
العلمي74474.4جزارمحمدمعتصمعصام14044783ذكور عالر الثانويةطولكرم
العلمي77977.9عساروهلطفييوسفعصام14044784ذكور عالر الثانويةطولكرم
العلمي70170.1طقاطقهمحمودمحمدعلي14044785ذكور عالر الثانويةطولكرم
العلمي93593.5زھرانعلينضالقصي14044787ذكور عالر الثانويةطولكرم
العلمي72872.8اسعداسعد غالبخالدوليد14044789ذكور عالر الثانويةطولكرم
العلمي81881.8مصطفى العليصبريخالدوليد14044790ذكور عالر الثانويةطولكرم



العلمي84284.2برابرهمحمودمحمدخليل14044791ذكور شھداء بلعا الثانويةطولكرم
العلمي84684.6عمرمحمداديبرائد14044792ذكور شھداء بلعا الثانويةطولكرم
العلمي87987.9حمدانصالحمحمدصالح14044793ذكور شھداء بلعا الثانويةطولكرم
العلمي75875.8ابو دياكمحمدطالبعبد اللطيف14044794ذكور شھداء بلعا الثانويةطولكرم
العلمي62662.6بابيهيوسفعصامغسان14044795ذكور شھداء بلعا الثانويةطولكرم
العلمي77877.8حمدانأحمدجبرمحمود14044796ذكور شھداء بلعا الثانويةطولكرم
العلمي88488.4أبو يونسعليمنذرمعاذ14044798ذكور شھداء بلعا الثانويةطولكرم
العلمي81481.4يوسفأحمدخالدأحمد14044799ذكور عبد الرحيم محمود الثانويةطولكرم
العلمي77577.5بركاتجميلروحيأحمد14044800ذكور عبد الرحيم محمود الثانويةطولكرم
العلمي86586.5عورتانيعزتماجدأحمد14044801ذكور عبد الرحيم محمود الثانويةطولكرم
العلمي79079برھمعباسنصوحأسيد14044802ذكور عبد الرحيم محمود الثانويةطولكرم
العلمي72472.4خاطرفوزيباسمحكيم14044806ذكور عبد الرحيم محمود الثانويةطولكرم
العلمي72872.8مجدوبسليمانشوكتسليمان14044807ذكور عبد الرحيم محمود الثانويةطولكرم
العلمي94394.3سلمانأحمدمحمدصقر14044808ذكور عبد الرحيم محمود الثانويةطولكرم
العلمي72572.5حسينمحمدابراھيمعدي14044810ذكور عبد الرحيم محمود الثانويةطولكرم
العلمي87687.6سلمانمحمدعبد هللاعلي14044811ذكور عبد الرحيم محمود الثانويةطولكرم
العلمي59159.1سلمانمحمدعليعميد14044812ذكور عبد الرحيم محمود الثانويةطولكرم
العلمي76176.1شحادةصابرھشامعميد14044813ذكور عبد الرحيم محمود الثانويةطولكرم
العلمي88388.3عمرأحمدمروانفراس14044815ذكور عبد الرحيم محمود الثانويةطولكرم
العلمي89989.9سلطانعبد الرحيمنافذقيس14044817ذكور عبد الرحيم محمود الثانويةطولكرم
العلمي72072قبالويمحمد جميلھاشممؤمن14044818ذكور عبد الرحيم محمود الثانويةطولكرم
العلمي81681.6سدلهمحمدعبد هللامثنى14044819ذكور عبد الرحيم محمود الثانويةطولكرم
العلمي63763.7شحادةمحمدحسانمحمد14044820ذكور عبد الرحيم محمود الثانويةطولكرم
العلمي88888.8سالمةأحمدعبد السالممحمد14044821ذكور عبد الرحيم محمود الثانويةطولكرم
العلمي78978.9فقھاعبد هللاعمرمحمد14044822ذكور عبد الرحيم محمود الثانويةطولكرم
العلمي87887.8نورمحمدفايقمحمد14044823ذكور عبد الرحيم محمود الثانويةطولكرم
العلمي88488.4ملحمأحمدنزيهمحمد14044825ذكور عبد الرحيم محمود الثانويةطولكرم
العلمي90690.6بلبيسيمصطفىنايفمصطفى14044826ذكور عبد الرحيم محمود الثانويةطولكرم
العلمي84584.5عبد الحليمنجيبحسام الدينھيثم14044827ذكور عبد الرحيم محمود الثانويةطولكرم
العلمي80680.6بركاتيوسفعبد هللايوسف14044828ذكور عبد الرحيم محمود الثانويةطولكرم
العلمي86986.9فقھاءحسينمصطفىأحمد14044829ذكور سامي حجازي الثانوية المختلطةطولكرم



العلمي94994.9برھوشفريدنعيمأحمد14044830ذكور سامي حجازي الثانوية المختلطةطولكرم
العلمي90190.1االسودسليمعبد الرحيمأمير14044831ذكور سامي حجازي الثانوية المختلطةطولكرم
العلمي85785.7محفوظشحادةمحمد معينأنس14044832ذكور سامي حجازي الثانوية المختلطةطولكرم
العلمي64964.9فقھامحمدخيريحارث14044833ذكور سامي حجازي الثانوية المختلطةطولكرم
العلمي88088رجبسليمجودتسليم14044835ذكور سامي حجازي الثانوية المختلطةطولكرم
العلمي74274.2برھوشعبد هللاكاملعبد هللا14044836ذكور سامي حجازي الثانوية المختلطةطولكرم
العلمي81781.7رجبعبد الفتاحسميرعماد14044837ذكور سامي حجازي الثانوية المختلطةطولكرم
العلمي95095رجبمحمد عطيهعمادعمر14044838ذكور سامي حجازي الثانوية المختلطةطولكرم
العلمي86686.6بكرطالبأحمدممدوح14044842ذكور سامي حجازي الثانوية المختلطةطولكرم
العلمي73673.6صوصمحمدعمادأحمد14044843ذكور شھداء بيت ليد الثانويةطولكرم
العلمي73373.3ابراھيملطفيمازنأحمد14044844ذكور شھداء بيت ليد الثانويةطولكرم
العلمي77877.8خساتيحسينأحمدأسامه14044846ذكور شھداء بيت ليد الثانويةطولكرم
العلمي82582.5عشايرأحمدمحمدأوس14044847ذكور شھداء بيت ليد الثانويةطولكرم
العلمي60660.6دريديسليمعصامإيھاب14044848ذكور شھداء بيت ليد الثانويةطولكرم
العلمي91791.7حمايدييوسفمحمدبراء14044849ذكور شھداء بيت ليد الثانويةطولكرم
العلمي94694.6جمعهعبد الرحمنفايززناد14044850ذكور شھداء بيت ليد الثانويةطولكرم
العلمي81981.9دريدييوسفطاھرسائد14044851ذكور شھداء بيت ليد الثانويةطولكرم
العلمي70370.3نوفلسالمخالدشمسان14044852ذكور شھداء بيت ليد الثانويةطولكرم
العلمي93293.2ابراھيمقاسماديبقيس14044853ذكور شھداء بيت ليد الثانويةطولكرم
العلمي84084خريسأحمدايھابمحمد14044854ذكور شھداء بيت ليد الثانويةطولكرم
العلمي73773.7راشدمحمودسميرمحمد14044857ذكور شھداء بيت ليد الثانويةطولكرم
العلمي79679.6داودمحمدمحمودمحمد14044858ذكور شھداء بيت ليد الثانويةطولكرم
العلمي87487.4حج ابراھيممحمدمصطفىمحمد14044859ذكور شھداء بيت ليد الثانويةطولكرم
العلمي71671.6دريديمحمدھاشممحمد14044860ذكور شھداء بيت ليد الثانويةطولكرم
العلمي98198.1دريديمحمدھانيمحمد14044861ذكور شھداء بيت ليد الثانويةطولكرم
العلمي90690.6عطا هللاتركيوائلمدحت14044862ذكور شھداء بيت ليد الثانويةطولكرم
العلمي83183.1سالمعبد اللطيفسامحھاني14044863ذكور شھداء بيت ليد الثانويةطولكرم
العلمي88188.1سرغليشاكرمحمدإباء14044951بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي95195.1سليمانسليممحمد توفيقإبتسام14044952بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي68368.3ھوجيعبد هللاخالدإبتھال14044953بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي89889.8شعارصالحأحمدأريج14044954بنات العدوية الثانويةطولكرم



العلمي95295.2حمدانفوزيزيادأريج14044955بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي75175.1ناطورفوزيسليمإسراء14044957بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي97997.9رزيهنجيبصبحيإسراء14044958بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي80080المھديمحمودمحمدإسراء14044959بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي84484.4المھديمحمودأحمدأسماء14044960بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي84684.6ابو شريتحعبد الجبارتيسيرأسماء14044961بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي87387.3جوابرهعبد القادرمشھورأسماء14044962بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي94294.2فارسحسنمروانأسوه14044963بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي80880.8يعقوبعبد العزيزجمالأسيل14044964بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي87787.7عودهعبد الرحيمفارسأشجان14044965بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي75275.2صالحعبد المجيدأحمدأشرقت14044966بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي84684.6الفقھاعيسىصالح الدينأفنان14044967بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي87287.2ناصرعطيهعدنانأفنان14044968بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي88988.9ناصيفعبد الفتاحعبد الناصرآالء14044969بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي76176.1عمارهعمرجمالأماني14044970بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي91591.5ھزاھزهعزامسلميأماني14044971بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي83383.3ابراھيمسليمانشاكرأمينه14044972بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي73773.7سليممحمداسماعيلأنوار14044973بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي91591.5الحينعودةمصطفىأنوار14044974بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي90590.5الشرفامحمودمنيرأنوار14044975بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي65265.2بدويمحمدرفعتإيرس14044977بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي95995.9ابو نعمةمحمودعبد الحفيظإيالنه14044978بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي95195.1زبيديمحمدأحمدإيمان14044979بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي75775.7ناصيفعبد الفتاحعبد السالمإيمان14044980بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي85985.9الجملأحمدسيف الدينإيناس14044982بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي83683.6قاسممحمودباسلآيه14044983بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي93993.9سعادهأحمدباسمآيه14044984بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي87487.4ابو رميلهأحمدعليآيه14044985بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي98398.3عمرسليمانغازيآيه14044986بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي92892.8شرشيرمحمودمحمدآيه14044987بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي96896.8بعباعمحمد فؤادمعتصمآيه14044988بنات العدوية الثانويةطولكرم



العلمي77577.5دبيسيةعبد هللاموسىآيه14044989بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي77277.2اسعدمصطفىماھربتول14044991بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي77377.3حمد هللامفيدبنانبراء14044992بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي90090سنيورهسليمعزميبراءه14044993بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي84684.6مصاروهعبد الفتاحمصباحبيسان14044994بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي88388.3جمالمحمودباللتاال14044995بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي88288.2سفارينيمحمدعدنانترتيل14044996بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي96496.4عبد هللاعبد الكريمباسمتسنيم14044997بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي96796.7عودهعبد القادرجميلتسنيم14044998بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي87387.3عباھرهعبد المجيديوسفتسنيم14045000بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي83083ابسيسيصالحأحمدجمانه14045001بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي81081اعمرمحمدوفيقجمانه14045002بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي95895.8 بدرانعبدالرزاقلطفيجميله14045003بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي92992.9يامينحسنسعيدحنان14045004بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي75875.8صالحكاملعبد الحليمحنين14045006بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي90490.4حسونةحسنيابراھيمداليا14045009بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي98898.8غزاله'محمد زھدي'ايھابدانا14045011بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي93193.1عبد الحافظمحمدعمردانا14045012بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي96096استيتهعبد هللاحسامدانه14045013بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي87687.6جعيممصطفىمحمددانيه14045015بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي82782.7مسامحعبد اللطيفوليددانيه14045016بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي85285.2حطابسليمراشددعاء14045017بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي85085ابو ھانيمحمودعمردعاء14045018بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي88888.8ضميريعليمحمددعاء14045019بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي79679.6عباسمحمدحاتمدياال14045020بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي78878.8ھمشريعبد الفتاحبسامدينا14045021بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي80980.9سمارهحمدانرؤوفدينا14045022بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي90590.5ناجيجابربسامرؤى14045024بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي91191.1جيوسيفريدمحمودراما14045025بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي87087االعرجأحمدبسامربا14045027بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي87987.9خضيرعادلزھيرربا14045028بنات العدوية الثانويةطولكرم



العلمي81181.1صالحكاملعبد الحليمربا14045029بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي83383.3فرخيوسفوصفيربى14045031بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي95495.4دروبيعبد الكريمأحمدرحمه14045032بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي82682.6حمدمحمدأحمدرزان14045033بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي72872.8مصريعدنانكمالرزان14045034بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي85385.3قيسيابراھيمبسامرشا14045035بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي87887.8عباسمحمدراسمرشا14045037بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي68868.8موسىمحمدضراررشا14045038بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي92092السالمهمحمودبسامرغد14045039بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي85285.2الشاميمحمودسليمانرغد14045040بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي90690.6عراقيمصطفىخالدرغده14045041بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي75175.1ابو سمريصابرعبد هللارماء14045042بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي91391.3حنونقاسمابراھيمرند14045043بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي85785.7خريشيعبد الفتاححسنرند14045044بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي86886.8مكاويروحيخالدرھام14045046بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي79979.9ابو عليھانيمضررھف14045047بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي86486.4صالحسعيدخليلروان14045048بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي92892.8تايهمحمد عليعبد الناصرروان14045050بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي94294.2قعدانحسينعصامروان14045051بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي90590.5مھداويعبد الرحمنعطيهروان14045052بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي90790.7ضميريعيسىأحمدروزه14045053بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي86186.1نصايرةعبد الرؤوفايادروزه14045054بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي79079صالحتوفيقأمجدروال14045055بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي88988.9ابو مرادمحمدأمجدروال14045056بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي94694.6طياحعادلعمرروال14045057بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي83083حطابمحمدنائلروند14045058بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي75075ابو سعديهمحمودھاشمرونق14045059بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي84784.7عمرعبد اللطيفطلعتريم14045060بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي74974.9ابو طاقهمحمدماھرريم14045061بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي83183.1قدوميعبد الحفيظوجيهريمونه14045062بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي91691.6جرادمحمدھانيزھره14045063بنات العدوية الثانويةطولكرم



العلمي87287.2عيسىصبحياسعدسجود14045064بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي93793.7فحماويعليمحمدسجود14045065بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي85085دروبيمحمدعمادسحر14045066بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي85285.2عبد هللاعبد اللطيفماجدسميحه14045069بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي70770.7عمرأحمدحمدانسندس14045071بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي98298.2قطوامينسعدسندس14045072بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي86086عوضعبد هللا وصفيعزامسندس14045073بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي87087ابو عتيقحسنكمالسندس14045074بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي88288.2حجاويمحمدمحمدسندس14045075بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي79879.8صالحسعيدتحسينسيما14045076بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي85785.7خلفيوسفمحمودسيما14045078بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي86886.8اكباريهحمدانمحسنسيناء14045079بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي88488.4دلبحرشديجاسرشذى14045081بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي96896.8عبد هللامصطفىعبد الرحمنشذى14045082بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي84184.1ابو بكرمحمدغازيشذى14045083بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي92892.8بلبيسيجميلبسامشروق14045084بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي76676.6غريفيمصطفىتيسيرشروق14045085بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي83883.8عليحسيننصرشروق14045086بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي88388.3عودهقاسمفتحيصابرين14045087بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي93593.5ابو قصيدومحمدأيمنصفاء14045088بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي94194.1ابو عوادمصطفىماجدصمود14045089بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي93393.3أشقرمحمدباللضحى14045090بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي92092طنبوزعبد الفتاحمحمدعائشة14045091بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي83383.3حسانمحمدعيسىعبيده14045092بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي86686.6ھواشيوسفاحمد جبرعبير14045093بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي87587.5سيد أحمدفايزخالدعبير14045094بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي85685.6ابو شنبشريفمروانعبير14045095بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي97897.8عاليهعبد الحفيظمصطفىعبير14045096بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي90490.4ضميريأحمديوسفعروب14045097بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي86886.8خالدغالبمنتصرعريب14045098بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي83183.1حمدرشيدباللعرين14045099بنات العدوية الثانويةطولكرم



العلمي92592.5ابو زنطمحمدعبد الفتاحعزيزة14045100بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي87487.4جميلمحمودحسنعال14045101بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي72972.9ابو زينةابراھيمعبد الفتاحعال14045102بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي89989.9جدعهعبد اللطيفمحمدفاطمه14045104بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي80580.5الحضيريحسنغالبفرح14045106بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي91291.2ابو شنبمحمد تحسينماھرفرح14045107بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي93893.8طياحساميرائدفيروز14045108بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي88088دعميصبحيمحمدكوثر14045109بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي90490.4الجالدزكيأحمدلبنى14045110بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي97397.3الضبعنظميأحمدلما14045111بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي86586.5قشوعحسينمحمودلندا14045112بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي80180.1سمارهأحمدمنصورليالي14045113بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي86986.9بعباعخليلأحمدليان14045114بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي88888.8محمودخالدمحمدلين14045115بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي82482.4شلبيحسنمؤيدمآثر14045116بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي93593.5نورابراھيمربيعماسه14045117بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي80380.3بدوفوزيفيصلمجدولين14045118بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي86286.2ملحمكاملمحمدمدلين14045119بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي72472.4فقھاءفارسغسانمرام14045120بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي80580.5سفاقهجميلعمادمريم14045121بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي95395.3خريوشمحمودمصطفىمريم14045123بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي72472.4الدعمينجاةمحمودمالك14045124بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي88588.5نوريعبد الرزاقماجدمنى14045125بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي95095مسعودمحمدصالحمنيه14045126بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي75275.2ابو حسنورادرشادمي14045127بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي98198.1اللبدييوسفابراھيمنداء14045131بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي92692.6ھزاھزهعزامزيادنسرين14045133بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي97097خريسأحمدأمجدنھال14045134بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي68168.1الشاميناظمسميرنور14045136بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي76476.4مصفرمحمدسھيلنور14045137بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي84984.9الجبيھيأحمدمحمدنور14045138بنات العدوية الثانويةطولكرم



العلمي70370.3ناطورمحمدأيمنھبه14045139بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي85685.6ساعدكاملمحمودھبه14045141بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي83983.9الشرفامحمدھانيھبه14045142بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي78178.1سالمعبد هللازكرياھديل14045143بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي92392.3حموضهرشديكمالھديل14045144بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي92092ابو حمرهمحمودحسينھال14045145بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي93393.3عوضعبد الرحمنماجدھيا14045146بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي93893.8عبد الھاديفؤادياسروجدان14045147بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي77877.8ابو سعديهمحمودھاشموجيھه14045148بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي92992.9ناطورعبد اللطيفحريصورود14045150بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي74274.2بني عودهعبد الحميدمحمدوسن14045151بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي96096حمدمحمد رشديفھيموالء14045154بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي82682.6ظاھرخالدأكرمياسمين14045155بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي84284.2الشرفامحمودجمالياسمين14045156بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي90490.4ابو شنبعبد اللطيفخالدياسمين14045157بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي95795.7عبد القادرعبد الرحمنمحمدياسمين14045158بنات العدوية الثانويةطولكرم
العلمي69569.5الزبدهزكيعبد الجبارايناس14045160ذكور كفر صور الثانويةطولكرم
العلمي86486.4زبدةابراھيمأحمدريم14045161ذكور كفر صور الثانويةطولكرم
العلمي97197.1حمزهمحمدغسانزكيه14045162ذكور كفر صور الثانويةطولكرم
العلمي95495.4جيوسييوسفحسينملك14045163ذكور كفر صور الثانويةطولكرم
العلمي98098حطابعبد الحفيظعدنانوالء14045164ذكور كفر صور الثانويةطولكرم
العلمي75775.7صالحابو السعودزاھرأفنان14045165بنات دير الغصون الثانويةطولكرم
العلمي88588.5دركمحمودزھيرأنسام14045166بنات دير الغصون الثانويةطولكرم
العلمي81181.1ابو صاععبد الجبارمحمودأنسام14045167بنات دير الغصون الثانويةطولكرم
العلمي87887.8خواجهأحمدانورأنغام14045168بنات دير الغصون الثانويةطولكرم
العلمي86086قعدانجميلواصفأنوار14045169بنات دير الغصون الثانويةطولكرم
العلمي85485.4قبأحمديزيدإيمان14045170بنات دير الغصون الثانويةطولكرم
العلمي98298.2عليانزكيغالبآيه14045171بنات دير الغصون الثانويةطولكرم
العلمي94594.5متانيالفيمحمد جودتتسنيم14045172بنات دير الغصون الثانويةطولكرم
العلمي94994.9فرسخمحمدجمالتسنيم14045173بنات دير الغصون الثانويةطولكرم
العلمي93493.4القبعبد الفتاحمحمدحال14045174بنات دير الغصون الثانويةطولكرم



العلمي76776.7ابو غزهمحمدنشأتحنان14045175بنات دير الغصون الثانويةطولكرم
العلمي79679.6نصر هللاعبد هللابراھيمداليا14045176بنات دير الغصون الثانويةطولكرم
العلمي80480.4غانمجميلاسامهدعاء14045178بنات دير الغصون الثانويةطولكرم
العلمي91691.6القبصقرفيصلروال14045179بنات دير الغصون الثانويةطولكرم
العلمي78878.8ابو صاععبد الجبارھانيسناء14045180بنات دير الغصون الثانويةطولكرم
العلمي97397.3خليلابراھيمرأفتسندس14045181بنات دير الغصون الثانويةطولكرم
العلمي79979.9القبعبد اللطيففخرعال14045182بنات دير الغصون الثانويةطولكرم
العلمي82382.3غانمسعيدبرھانغصون14045183بنات دير الغصون الثانويةطولكرم
العلمي96196.1صالحابو السعودعبد الفتاحفتون14045184بنات دير الغصون الثانويةطولكرم
العلمي85285.2غانمعبد العزيزغسانھمسه14045185بنات دير الغصون الثانويةطولكرم
العلمي81281.2بدرانعبد الرحمنباللياسمين14045186بنات دير الغصون الثانويةطولكرم
العلمي93193.1جرابيوسفسعيدأحالم14045187بنات عتيل الثانويةطولكرم
العلمي97597.5ابو ذنينأحمدصبحيإسراء14045188بنات عتيل الثانويةطولكرم
العلمي79979.9محمودعبد اللطيفنضالإسراء14045189بنات عتيل الثانويةطولكرم
العلمي86886.8ابو ماضياسعدمحمدأماني14045190بنات عتيل الثانويةطولكرم
العلمي80880.8الحجةعبد الرحمنعفيفأنوار14045191بنات عتيل الثانويةطولكرم
العلمي90490.4ياسينمحمودصبحيآيه14045192بنات عتيل الثانويةطولكرم
العلمي91491.4ربيعاسعدعدنانتسنيم14045193بنات عتيل الثانويةطولكرم
العلمي98798.7مصطفىعبد القادرمصطفىدانه14045194بنات عتيل الثانويةطولكرم
العلمي88088خليلعبد اللطيفلطفيدعاء14045195بنات عتيل الثانويةطولكرم
العلمي86086دقهعبد الفتاحنصاردعاء14045196بنات عتيل الثانويةطولكرم
العلمي82482.4دقهسليمصالح الدينرناد14045197بنات عتيل الثانويةطولكرم
العلمي87187.1بطيخحسينعبد الرحيمروان14045198بنات عتيل الثانويةطولكرم
العلمي93493.4أبو ماضيرشديحافظريم14045199بنات عتيل الثانويةطولكرم
العلمي81681.6دقهمحمد فضلجمالُسرى14045200بنات عتيل الثانويةطولكرم
العلمي72372.3ھندعونيقاھرشفاء14045201بنات عتيل الثانويةطولكرم
العلمي94394.3المرعبد القادراسعدضحى14045202بنات عتيل الثانويةطولكرم
العلمي74674.6عليحافظموفقعريب14045203بنات عتيل الثانويةطولكرم
العلمي90890.8ياسينمحمدنبيلعال14045204بنات عتيل الثانويةطولكرم
العلمي92092ليمونلطفينزارعال14045205بنات عتيل الثانويةطولكرم
العلمي97997.9غزيعبد الكريممروانفنن14045206بنات عتيل الثانويةطولكرم



العلمي74474.4ابو خليلمحمد سعيدباللمرام14045207بنات عتيل الثانويةطولكرم
العلمي90190.1ابو خليلراشدزھيرمالك14045208بنات عتيل الثانويةطولكرم
العلمي84884.8اسيارجبعبد السالممنال14045209بنات عتيل الثانويةطولكرم
العلمي88788.7صعيديعبد الرحيمطارقمنى14045210بنات عتيل الثانويةطولكرم
العلمي92492.4الناصرأحمدتوفيقميساء14045211بنات عتيل الثانويةطولكرم
العلمي92792.7ناصرمحمد فتحيمنيرميساء14045212بنات عتيل الثانويةطولكرم
العلمي67067حجهمحمدنوحنسرين14045213بنات عتيل الثانويةطولكرم
العلمي91791.7سعديصادقعبد الكريمنور14045214بنات عتيل الثانويةطولكرم
العلمي93093صليحمحمدمؤيدنيسم14045215بنات عتيل الثانويةطولكرم
العلمي95395.3حجهعبد اللطيفموفقھديل14045216بنات عتيل الثانويةطولكرم
العلمي88288.2ساعدعليمنيرامل14045217بنات باقة الشرقية الثانويةطولكرم
العلمي89689.6جابرمحمدخالدايه14045219بنات باقة الشرقية الثانويةطولكرم
العلمي83583.5عمرفضلتحسينتسنيم14045220بنات باقة الشرقية الثانويةطولكرم
العلمي93493.4يونسمحمدحابسفيحاء14045222بنات باقة الشرقية الثانويةطولكرم
العلمي84484.4جابرفوزيعبد المعطيليندا14045223بنات باقة الشرقية الثانويةطولكرم
العلمي87887.8اشقرسعيدعبد الناصرمرام14045224بنات باقة الشرقية الثانويةطولكرم
العلمي83983.9االشقرفضلسامرنيبال14045225بنات باقة الشرقية الثانويةطولكرم
العلمي94694.6اشقرذيابعزميھناء14045226بنات باقة الشرقية الثانويةطولكرم
العلمي68568.5جابرمحمدھاشموالء14045227بنات باقة الشرقية الثانويةطولكرم
العلمي94194.1لبديجبريمحمودياسمين14045228بنات باقة الشرقية الثانويةطولكرم
العلمي72772.7حسينأحمدعوادأماني14045229بنات نزلة عيسى الثانويةطولكرم
العلمي75175.1حسينعزتخالدرنين14045230بنات نزلة عيسى الثانويةطولكرم
العلمي71771.7يونسمحمدجمالسناء14045231بنات نزلة عيسى الثانويةطولكرم
العلمي94194.1أحمدعبد اللطيفمحمودشروق14045232بنات نزلة عيسى الثانويةطولكرم
العلمي96196.1حسينعبد الوھابعوادمالك14045234بنات نزلة عيسى الثانويةطولكرم
العلمي82682.6حسينفريدتيسيرنباء14045235بنات نزلة عيسى الثانويةطولكرم
العلمي96696.6عبد الخالقمحمودعاطفنور14045237بنات نزلة عيسى الثانويةطولكرم
العلمي76076شواربعبد اللطيفاسماعيلنورا14045238بنات نزلة عيسى الثانويةطولكرم
العلمي81481.4علوشيمحمددواسھديل14045239بنات نزلة عيسى الثانويةطولكرم
العلمي87887.8ھرشهعادلأكرمأزھار14045240بنات قفين الثانويةطولكرم
العلمي87387.3طعمهرشيدماجدأشواق14045241بنات قفين الثانويةطولكرم



العلمي98798.7صباحيوسفمحمدآالء14045242بنات قفين الثانويةطولكرم
العلمي87387.3طعميمصطفىمجديأنسام14045244بنات قفين الثانويةطولكرم
العلمي82882.8طعمهابراھيمحسامأنوار14045246بنات قفين الثانويةطولكرم
العلمي98598.5كتانهزھديأمجدتقوى14045247بنات قفين الثانويةطولكرم
العلمي89189.1طعمهرشيدزيادحنان14045248بنات قفين الثانويةطولكرم
العلمي94094طعمهمصطفىتوفيقربا14045249بنات قفين الثانويةطولكرم
العلمي92992.9عمارخليلعمرربى14045250بنات قفين الثانويةطولكرم
العلمي97897.8صباحطالبمطيعرنا14045251بنات قفين الثانويةطولكرم
العلمي82782.7طعمهمصطفىعبد الرحيمرنين14045252بنات قفين الثانويةطولكرم
العلمي89489.4خصيبأحمدنزارشروق14045254بنات قفين الثانويةطولكرم
العلمي77877.8طعمهمحمودمحمدمھا14045255بنات قفين الثانويةطولكرم
العلمي93193.1اشقرمحمدوديعأمل14045258بنات عالر الثانويةطولكرم
العلمي89489.4اشقرمحمودماجدايناس14045259بنات عالر الثانويةطولكرم
العلمي97697.6ردادمصطفىمحمدبتول14045260بنات عالر الثانويةطولكرم
العلمي81381.3طقاطقهجميل ياسرماجدحنين14045262بنات عالر الثانويةطولكرم
العلمي87687.6شديدأمينمحمدرنا14045263بنات عالر الثانويةطولكرم
العلمي70370.3قاروطيوسفبرھانساره14045264بنات عالر الثانويةطولكرم
العلمي75575.5طقاطقهنمرعدنانسجاء14045265بنات عالر الثانويةطولكرم
العلمي88188.1محمود حمدمحمدصالحسجى14045266بنات عالر الثانويةطولكرم
العلمي84984.9شريمسعيدنبيلسلوى14045267بنات عالر الثانويةطولكرم
العلمي78178.1عليمحمودمجديسندس14045268بنات عالر الثانويةطولكرم
العلمي89689.6حمدانعبد الرحيمفوزيصفاء14045269بنات عالر الثانويةطولكرم
العلمي85185.1عسراويسالمهنعيمصمود14045270بنات عالر الثانويةطولكرم
العلمي81681.6اشقرسعيدفؤادفداء14045271بنات عالر الثانويةطولكرم
العلمي80480.4نصارجميلعمركوثر14045272بنات عالر الثانويةطولكرم
العلمي83283.2شريمسعيدمنيرليال14045273بنات عالر الثانويةطولكرم
العلمي82482.4ردادعباسفرحاتليالي14045274بنات عالر الثانويةطولكرم
العلمي73373.3مرعيأحمدعليمسك14045276بنات عالر الثانويةطولكرم
العلمي95695.6ابو حفيظهفايزفوازمعالي14045277بنات عالر الثانويةطولكرم
العلمي88188.1عامرأحمدحسنمي14045278بنات عالر الثانويةطولكرم
العلمي68068اشقرمحمودعمارميس14045279بنات عالر الثانويةطولكرم



العلمي94694.6عبد هللاأحمدمحمدميسم14045280بنات عالر الثانويةطولكرم
العلمي92492.4شديدمحمودحمداننھوند14045281بنات عالر الثانويةطولكرم
العلمي79679.6شديدمتقالزيادنور14045282بنات عالر الثانويةطولكرم
العلمي94594.5عسراويفتحيخيريھديل14045283بنات عالر الثانويةطولكرم
العلمي71871.8قشوعنمرعبد هللاھديل14045284بنات عالر الثانويةطولكرم
العلمي88588.5عجاجأحمدمحمدوعد14045286بنات عالر الثانويةطولكرم
العلمي69669.6كتانهسليممطيعإباء14045288ذكور النزلة الشرقية الثانويةطولكرم
العلمي70570.5كتانهمحمودأحمدأروى14045289ذكور النزلة الشرقية الثانويةطولكرم
العلمي66266.2كتانهمحمودجمالأسماء14045290ذكور النزلة الشرقية الثانويةطولكرم
العلمي75975.9كتانهعارفعبد الجبارضياء14045292ذكور النزلة الشرقية الثانويةطولكرم
العلمي84784.7كتانهيوسفعبد الكريمضياء14045293ذكور النزلة الشرقية الثانويةطولكرم
العلمي88088كتانهأحمدعبد الحكيمعبير14045294ذكور النزلة الشرقية الثانويةطولكرم
العلمي92092كتانيخالدمعروفھبه14045295ذكور النزلة الشرقية الثانويةطولكرم
العلمي79079جواليلمصطفىاسماعيليمامه14045296ذكور النزلة الشرقية الثانويةطولكرم
العلمي87487.4ابو اسعدحسينعارفإسراء14045297بنات عنبتا الثانويةطولكرم
العلمي83983.9عدسابراھيمماھرإسراء14045298بنات عنبتا الثانويةطولكرم
العلمي97397.3حمدعبد الرحيمعمرأصاله14045300بنات عنبتا الثانويةطولكرم
العلمي85985.9مزيدحسينمحمودآالء14045301بنات عنبتا الثانويةطولكرم
العلمي84184.1فقھاحسنحسامإيمان14045302بنات عنبتا الثانويةطولكرم
العلمي91991.9الفقھاءعبد هللاسليمانإيناس14045303بنات عنبتا الثانويةطولكرم
العلمي79379.3عمرمحمدجمالدانيه14045304بنات عنبتا الثانويةطولكرم
العلمي76876.8بركاتجميلعبد السالمرغد14045306بنات عنبتا الثانويةطولكرم
العلمي83383.3جيتاويصبحيعمررنا14045307بنات عنبتا الثانويةطولكرم
العلمي81181.1فقھانافعفاضلسالي14045309بنات عنبتا الثانويةطولكرم
العلمي84084عوضساميعمادسما14045310بنات عنبتا الثانويةطولكرم
العلمي78778.7كنعانعطيهعامرسمر14045311بنات عنبتا الثانويةطولكرم
العلمي89089ملحممحمودوائلشھد14045312بنات عنبتا الثانويةطولكرم
العلمي85685.6ثابتجميليزيدصمود14045313بنات عنبتا الثانويةطولكرم
العلمي93393.3سلمانعبد الرحمنسليمعبير14045314بنات عنبتا الثانويةطولكرم
العلمي86686.6حمدسعيدكمالعرين14045315بنات عنبتا الثانويةطولكرم
العلمي95695.6ابو عسلخليلعبد الحليمعال14045316بنات عنبتا الثانويةطولكرم



العلمي93693.6شحادةصابرمحمدعال14045317بنات عنبتا الثانويةطولكرم
العلمي75375.3مرعيأمينسميحفاطمه14045318بنات عنبتا الثانويةطولكرم
العلمي89589.5عبد الصمدعبد الرحيممحمدلما14045319بنات عنبتا الثانويةطولكرم
العلمي82082مزيدعبد الكريمماجدمدلين14045321بنات عنبتا الثانويةطولكرم
العلمي83283.2بركاتمصطفىباسمملك14045322بنات عنبتا الثانويةطولكرم
العلمي88588.5عسلعبد العزيزنافعنسيبه14045323بنات عنبتا الثانويةطولكرم
العلمي84484.4مزيدعبد هللابراھيمنوار14045324بنات عنبتا الثانويةطولكرم
العلمي97297.2ھرشيوسفجمالنور14045325بنات عنبتا الثانويةطولكرم
العلمي84684.6ترجليابراھيمسميرنور14045326بنات عنبتا الثانويةطولكرم
العلمي76276.2عنبتاويمحمودمحمد كمالھديل14045327بنات عنبتا الثانويةطولكرم
العلمي95695.6جاد هللافارسسميرھديل14045329بنات عنبتا الثانويةطولكرم
العلمي79479.4رجبشحادةنضالأسيل14045330بنات نشأت ابو جبارة الثانويةطولكرم
العلمي79379.3خضركايدخالدأمل14045332بنات نشأت ابو جبارة الثانويةطولكرم
العلمي88588.5محفوظأحمدغسانأنصار14045333بنات نشأت ابو جبارة الثانويةطولكرم
العلمي70870.8رجبشحادةمالكايمان14045335بنات نشأت ابو جبارة الثانويةطولكرم
العلمي78678.6رشيدأحمدسميرتمام14045336بنات نشأت ابو جبارة الثانويةطولكرم
العلمي80580.5رجبمحمدفريدساجده14045337بنات نشأت ابو جبارة الثانويةطولكرم
العلمي81381.3أبو ليلىشحادةمحمدشوق14045338بنات نشأت ابو جبارة الثانويةطولكرم
العلمي87387.3عابوديأمينياسرعرين14045339بنات نشأت ابو جبارة الثانويةطولكرم
العلمي86686.6صبحهسليمعبد الجبارنسمين14045340بنات نشأت ابو جبارة الثانويةطولكرم
العلمي72272.2برھوشسليمانأحمدھناء14045341بنات نشأت ابو جبارة الثانويةطولكرم
العلمي68868.8خضرخضرتيسيرإباء14045342بنات بلعا الثانويةطولكرم
العلمي91091ابو عونفوزيمازنإسراء14045343بنات بلعا الثانويةطولكرم
العلمي81681.6جودةصبحيمازنأسيل14045344بنات بلعا الثانويةطولكرم
العلمي84284.2شحرورعبد اللطيفمحمد شريفأميره14045345بنات بلعا الثانويةطولكرم
العلمي92092برابرهصدقيرياضإيثار14045346بنات بلعا الثانويةطولكرم
العلمي92092عميرحسنيبرھانآيه14045347بنات بلعا الثانويةطولكرم
العلمي73073عمرمحمدصادقبھيه14045349بنات بلعا الثانويةطولكرم
العلمي75375.3الونانمحمدغالبمالك14045352بنات بلعا الثانويةطولكرم
العلمي86186.1سليمانمحمودعمادمھا14045353بنات بلعا الثانويةطولكرم
العلمي93593.5ابو نجمتوفيقسيف الديننجمه14045354بنات بلعا الثانويةطولكرم



العلمي84584.5قاسمعبد الحليممعتصمھديل14045355بنات بلعا الثانويةطولكرم
العلمي87387.3جودةصبحيطالبھيا14045356بنات بلعا الثانويةطولكرم
العلمي95295.2سالمهعبد اللطيفخالداسيل14045357بنات بيت ليد الثانويةطولكرم
العلمي75475.4عثماننافععدنانايمان14045358بنات بيت ليد الثانويةطولكرم
العلمي91291.2دريديرشديفارسايناس14045359بنات بيت ليد الثانويةطولكرم
العلمي84384.3زيدانمحمدجمالبيسان14045360بنات بيت ليد الثانويةطولكرم
العلمي93793.7سالمهتوفيقمنيفبيسان14045361بنات بيت ليد الثانويةطولكرم
العلمي93893.8حمايدهكمالرائدتھاني14045362بنات بيت ليد الثانويةطولكرم
العلمي95695.6حمادةعمرأيمنحنين14045363بنات بيت ليد الثانويةطولكرم
العلمي94194.1دريديعبد هللانائلرناء14045364بنات بيت ليد الثانويةطولكرم
العلمي81281.2راشدطاھرنور الدينروان14045365بنات بيت ليد الثانويةطولكرم
العلمي96396.3أخرسحسينعدليسجى14045366بنات بيت ليد الثانويةطولكرم
العلمي93793.7نوفلمحمدحسينشروق14045367بنات بيت ليد الثانويةطولكرم
العلمي86986.9عيسىسميحنافزعبير14045368بنات بيت ليد الثانويةطولكرم
العلمي95095عنايهمحمودمحمدميساء14045370بنات بيت ليد الثانويةطولكرم
العلمي97597.5عيسىمحمودرشديھالة14045371بنات بيت ليد الثانويةطولكرم
العلمي72072دريديعبد الجبارسميرھديل14045372بنات بيت ليد الثانويةطولكرم
العلمي96496.4عثمانموسىسميحياسمين14045373بنات بيت ليد الثانويةطولكرم
العلمي87987.9دريديسميحنادرياسمين14045374بنات بيت ليد الثانويةطولكرم
العلمي76776.7موافيصادقحساماحمد16045451السعدية الثانوية للبنينقلقيلية
العلمي77677.6شريمتركيمحمدابراھيم16045452السعدية الثانوية للبنينقلقيلية
العلمي82382.3زيدمحمد علياسماعيلاحمد16045453السعدية الثانوية للبنينقلقيلية
العلمي73573.5يوسفصالحادريساسماعيل16045454السعدية الثانوية للبنينقلقيلية
العلمي89489.4صبريمحمدناصرانس16045459السعدية الثانوية للبنينقلقيلية
العلمي74174.1لباطاحمديوسفانس16045460السعدية الثانوية للبنينقلقيلية
العلمي71871.8ھاللاحمدمعيناياس16045462السعدية الثانوية للبنينقلقيلية
العلمي68168.1داوداحمدعدنانايھاب16045463السعدية الثانوية للبنينقلقيلية
العلمي80780.7عويصاتاحمدمحمودبالل16045466السعدية الثانوية للبنينقلقيلية
العلمي74874.8صوانابراھيمجودتبھاء الدين16045467السعدية الثانوية للبنينقلقيلية
العلمي80480.4حمدانعبد هللاعمادجھاد16045470السعدية الثانوية للبنينقلقيلية
العلمي75975.9نزالناجيحاتمحمزه16045472السعدية الثانوية للبنينقلقيلية



العلمي80880.8عيوشعليذيبرائد16045473السعدية الثانوية للبنينقلقيلية
العلمي80580.5طبسيهعبد الحيمحمدرغيد16045475السعدية الثانوية للبنينقلقيلية
العلمي77777.7داودشريفواصفصبحي16045479السعدية الثانوية للبنينقلقيلية
العلمي81281.2ابتليعبد الكريمتيسيرعبد الكريم16045480السعدية الثانوية للبنينقلقيلية
العلمي86586.5عامرعبد هللادرويشعبد هللا16045482السعدية الثانوية للبنينقلقيلية
العلمي62062شريماحمدعزامعبد هللا16045483السعدية الثانوية للبنينقلقيلية
العلمي94394.3عفانهتوفيقعبد المؤمنعتيد16045484السعدية الثانوية للبنينقلقيلية
العلمي97197.1عرباسھاشمخالدعصام16045485السعدية الثانوية للبنينقلقيلية
العلمي90390.3زيدامينعدنانعالء الدين16045486السعدية الثانوية للبنينقلقيلية
العلمي67267.2عدواناحمدمحمدعالء الدين16045487السعدية الثانوية للبنينقلقيلية
العلمي83983.9عويصيعبد الكريموليدعالم16045488السعدية الثانوية للبنينقلقيلية
العلمي86686.6جبرعبد الرؤوفجمالعلي16045489السعدية الثانوية للبنينقلقيلية
العلمي92892.8داودعبد الكريمجمالعمر16045491السعدية الثانوية للبنينقلقيلية
العلمي67767.7ابو خديجةعبد اللطيفباللعميد16045493السعدية الثانوية للبنينقلقيلية
العلمي85085عنابيخليلانورمحمد16045497السعدية الثانوية للبنينقلقيلية
العلمي67767.7نزالعزاتباسممحمد16045498السعدية الثانوية للبنينقلقيلية
العلمي91891.8سويلممحمد سعيدبشيرمحمد16045499السعدية الثانوية للبنينقلقيلية
العلمي65765.7عامرمحمدسائدمحمد16045501السعدية الثانوية للبنينقلقيلية
العلمي68468.4ابو شھاباشتيويعبد هللامحمد16045503السعدية الثانوية للبنينقلقيلية
العلمي79979.9حجارمحمدعمرمحمد16045505السعدية الثانوية للبنينقلقيلية
العلمي94294.2عودهمحمديوسفمحمد16045506السعدية الثانوية للبنينقلقيلية
العلمي66266.2مناصرهمحمودباسممحمود16045507السعدية الثانوية للبنينقلقيلية
العلمي82282.2اشتيويحسنيسميرمعتز16045511السعدية الثانوية للبنينقلقيلية
العلمي65565.5حوتريمحمدتقي الديننور الدين16045512السعدية الثانوية للبنينقلقيلية
العلمي72472.4المناصرهمحمدھايلينال16045516السعدية الثانوية للبنينقلقيلية
العلمي81281.2شريميوسفعماد الدينيوسف16045517السعدية الثانوية للبنينقلقيلية
العلمي96596.5صويلحمحمدغالبيوسف16045518السعدية الثانوية للبنينقلقيلية
العلمي82282.2عياشاسعدعياشاسعد16045519ذكور مسقط الثانويةقلقيلية
العلمي72372.3خطيبمصطفىنبيلاسالم16045520ذكور مسقط الثانويةقلقيلية
العلمي69469.4داوداحمدزھيرحسام16045524ذكور مسقط الثانويةقلقيلية
العلمي92792.7زيدخليلبرھانخالد16045525ذكور مسقط الثانويةقلقيلية



العلمي78978.9البازخليلاحمدعبد الرحيم16045528ذكور مسقط الثانويةقلقيلية
العلمي71671.6عابدابراھيمذيابمحمد16045533ذكور مسقط الثانويةقلقيلية
العلمي78478.4عويصيمحمدصالحمحمد16045534ذكور مسقط الثانويةقلقيلية
العلمي85385.3عامريوسفعطا هللامحمد16045535ذكور مسقط الثانويةقلقيلية
العلمي79479.4عودهمحموداحمديزن16045539ذكور مسقط الثانويةقلقيلية
العلمي94594.5احميداناحمدعبد الكريمانس16045540ذكور حبلة الثانويةقلقيلية
العلمي91491.4عودهمحمدعبد هللايھم16045541ذكور حبلة الثانويةقلقيلية
العلمي81981.9خروبعبد القادرامينثائر16045542ذكور حبلة الثانويةقلقيلية
العلمي81781.7الشاعرمحمدجمالخالد16045543ذكور حبلة الثانويةقلقيلية
العلمي76276.2عرارابراھيمصالحربيع16045545ذكور حبلة الثانويةقلقيلية
العلمي75375.3عودهمصطفىعوضعبد الرحمن16045548ذكور حبلة الثانويةقلقيلية
العلمي77177.1عودهفايقحساملؤي16045551ذكور حبلة الثانويةقلقيلية
العلمي87287.2غرابهابراھيمحسنمحمد16045552ذكور حبلة الثانويةقلقيلية
العلمي90090شھوانمحمدخالدمحمد16045553ذكور حبلة الثانويةقلقيلية
العلمي75575.5شواھنهمحمدبساممصعب16045555ذكور حبلة الثانويةقلقيلية
العلمي91491.4عودهسليماحمدھادي16045557ذكور حبلة الثانويةقلقيلية
العلمي84584.5اعمرعزتمحمدعالء16045560ذكور عزون عتمة - بيت امين الثانويةقلقيلية
العلمي74674.6سالمةعبد الكريممنذرمؤمن16045561ذكور عزون عتمة - بيت امين الثانويةقلقيلية
العلمي74474.4سالمةصدقيعونيمھند16045563ذكور عزون عتمة - بيت امين الثانويةقلقيلية
العلمي77277.2البريمحمودعبد الكريمزيد16045567ذكور سنيريا الثانوية للبنينقلقيلية
العلمي88688.6عمريوسفمحمودمجد16045568ذكور سنيريا الثانوية للبنينقلقيلية
العلمي95695.6شواھنهحسنيوسفابراھيم16045569كفر ثلث الثانوية للبنينقلقيلية
العلمي96596.5الخطيبابراھيممحمدعلي16045571كفر ثلث الثانوية للبنينقلقيلية
العلمي67567.5عودهموسىوفيقموسى16045573كفر ثلث الثانوية للبنينقلقيلية
العلمي74174.1عودهفارسخالدينال16045575كفر ثلث الثانوية للبنينقلقيلية
العلمي73173.1بدراناحمدحسنانس16045581عزون الثانوية للبنينقلقيلية
العلمي88388.3سويدانعبد الرحمنعمرانس16045582عزون الثانوية للبنينقلقيلية
العلمي86086رضوان خليفاحمدقاسمبسام16045583عزون الثانوية للبنينقلقيلية
العلمي81281.2ابو ھنيهاحمدسامرثائر16045584عزون الثانوية للبنينقلقيلية
العلمي89289.2شبيطهسعيدمازنسعيد16045587عزون الثانوية للبنينقلقيلية
العلمي78678.6عودهحمد هللاعدنانعبد القادر16045589عزون الثانوية للبنينقلقيلية



العلمي67067سليماناحمدمحمدعدي16045590عزون الثانوية للبنينقلقيلية
العلمي80380.3عثمانمحمودمحمدعمر16045592عزون الثانوية للبنينقلقيلية
العلمي88388.3الربعمحمد سعيدكمالمحمد16045593عزون الثانوية للبنينقلقيلية
العلمي76176.1جودةعبد العزيزنعيممحمد16045594عزون الثانوية للبنينقلقيلية
العلمي90990.9رضوانرشديخالدمحمود16045595عزون الثانوية للبنينقلقيلية
العلمي89389.3الخندقجيساميعمارمعتز16045596عزون الثانوية للبنينقلقيلية
العلمي92192.1رضواناحمدخليلمعن16045597عزون الثانوية للبنينقلقيلية
العلمي88088خليففھدخليفنديم16045598عزون الثانوية للبنينقلقيلية
العلمي77477.4ابو ھنيهنظميعبد الرحمننظمي16045599عزون الثانوية للبنينقلقيلية
العلمي93993.9ابو نمرعليجماليزيد16045600عزون الثانوية للبنينقلقيلية
العلمي76176.1عليعبد اللطيفبيانعبد اللطيف16045601ذكور كفر جمال الثانويةقلقيلية
العلمي67367.3صالحمرسالوسيممحمد16045604ذكور كفر جمال الثانويةقلقيلية
العلمي77077عبد الرحيممحمدفاتحمحمود16045605ذكور كفر جمال الثانويةقلقيلية
العلمي66766.7خالداحمدعبد الحليماسعد16045606ذكور كفر زيباد الثانويةقلقيلية
العلمي79679.6شماسنهعبد اللطيفعبد الكريمالطيب16045607ذكور كفر زيباد الثانويةقلقيلية
العلمي81681.6الصيفيعبد اللطيفطلعتايمن16045608ذكور كفر زيباد الثانويةقلقيلية
العلمي86286.2احمدعبد الحفيظزاھربراء16045609ذكور كفر زيباد الثانويةقلقيلية
العلمي82682.6ابو ظاھردرويشصالححسام16045610ذكور كفر زيباد الثانويةقلقيلية
العلمي86886.8قدورهعبدسميرحسن16045611ذكور كفر زيباد الثانويةقلقيلية
العلمي94994.9ابراھيمصبحيناصرساجي16045612ذكور كفر زيباد الثانويةقلقيلية
العلمي90690.6حمادحسنمحمدعبد السالم16045613ذكور كفر زيباد الثانويةقلقيلية
العلمي99399.3برھماحمدسليمانعدي16045614ذكور كفر زيباد الثانويةقلقيلية
العلمي84684.6شناعهعبد الرحمنحسامفارس16045615ذكور كفر زيباد الثانويةقلقيلية
العلمي89589.5الخريشيحسنصبحيفارس16045616ذكور كفر زيباد الثانويةقلقيلية
العلمي90290.2بشناقمحمودابراھيمماجد16045617ذكور كفر زيباد الثانويةقلقيلية
العلمي86086ربععبد الرحمنعبد الحفيظمحمد16045618ذكور كفر زيباد الثانويةقلقيلية
العلمي75575.5سليماحمدجبرمحمود16045619ذكور كفر زيباد الثانويةقلقيلية
العلمي96996.9ھاللمصطفىمفلحمصطفى16045621ذكور كفر زيباد الثانويةقلقيلية
العلمي78078خرشهعليحسنمصعب16045622ذكور كفر زيباد الثانويةقلقيلية
العلمي85185.1حاج يوسفعبد اللطيفاحمدمعتصم16045623ذكور كفر زيباد الثانويةقلقيلية
العلمي84184.1غنامفريدرائدھيثم16045624ذكور كفر زيباد الثانويةقلقيلية



العلمي85785.7ربعمحمدرفيقاحمد16045625حجة الثانوية للبنينقلقيلية
العلمي98598.5رضوانمحمدسائداحمد16045626حجة الثانوية للبنينقلقيلية
العلمي80480.4السدهسعيداحمداسالم16045627حجة الثانوية للبنينقلقيلية
العلمي77077العيسىھاشمباسلحسام الدين16045628حجة الثانوية للبنينقلقيلية
العلمي75875.8مصالحهحسنسميرزيد16045629حجة الثانوية للبنينقلقيلية
العلمي81781.7ربعذيبفريدساري16045630حجة الثانوية للبنينقلقيلية
العلمي92992.9عبد الكريممحمدخالدعباده16045631حجة الثانوية للبنينقلقيلية
العلمي86386.3برغوثعليجمالعبد هللا16045632حجة الثانوية للبنينقلقيلية
العلمي81481.4بشيرمصطفىيوسفعصام16045633حجة الثانوية للبنينقلقيلية
العلمي87787.7عيدفتحيباسمفتحي16045634حجة الثانوية للبنينقلقيلية
العلمي73673.6بطهعبد هللاشاھرقيس16045635حجة الثانوية للبنينقلقيلية
العلمي97797.7نصارعبد هللابدرانمؤمن16045636حجة الثانوية للبنينقلقيلية
العلمي67467.4تيتيمحمدفيصلمأمون16045637حجة الثانوية للبنينقلقيلية
العلمي66366.3عليعبد الحفيظرياضمحمد16045638حجة الثانوية للبنينقلقيلية
العلمي81181.1احمدعبد اللطيفغسانمحمد16045639حجة الثانوية للبنينقلقيلية
العلمي90190.1بشيرعبد الرحمنربحيوليد16045641حجة الثانوية للبنينقلقيلية
العلمي77277.2صوانمحمدعبد الرحيمھادي16045642حجة الثانوية للبنينقلقيلية
العلمي85885.8بشيرعبد هللاحمد هللاھمام16045643حجة الثانوية للبنينقلقيلية
العلمي77877.8برھمعبد هللاعبد الرازقاحمد16045644ذكور كفر قدوم الثانويةقلقيلية
العلمي97397.3اشتيوينمراحمدحمد16045646ذكور كفر قدوم الثانويةقلقيلية
العلمي97597.5عباسفتحيوائلعباس16045647ذكور كفر قدوم الثانويةقلقيلية
العلمي83683.6عبد هللاحسنجمالمحمد16045648ذكور كفر قدوم الثانويةقلقيلية
العلمي77877.8شتيويعبد اللطيفجمالنھاد16045649ذكور كفر قدوم الثانويةقلقيلية
العلمي66966.9غانمفريدصبحيانس16045650اماتين الثانوية للبنينقلقيلية
العلمي89289.2طويلمحمدصالحعبد الرحمن16045651اماتين الثانوية للبنينقلقيلية
العلمي91991.9غانمفاروقرائدمالك16045652اماتين الثانوية للبنينقلقيلية
العلمي86786.7البريحسنموسىمجدي16045654اماتين الثانوية للبنينقلقيلية
العلمي74574.5البريمصطفىفتح هللامصطفى16045655اماتين الثانوية للبنينقلقيلية
العلمي72372.3شناعهمحمدسعيدمنير16045656اماتين الثانوية للبنينقلقيلية
العلمي78678.6غانممحمدزيادنھاد16045657اماتين الثانوية للبنينقلقيلية
العلمي73373.3السدهابراھيممحمودحسين16045659جيت الثانويةقلقيلية



العلمي83383.3ابو بكرمحمدعبد الرحيممنذر16045660جيت الثانويةقلقيلية
العلمي87387.3يامينيحيىعبد القادريحيى16045661جيت الثانويةقلقيلية
العلمي75075ابو عاصيصالحمروانامواج16045701بنات العمرية الثانويةقلقيلية
العلمي86786.7جبرمحمودباسماناس16045702بنات العمرية الثانويةقلقيلية
العلمي87187.1موسىاحمدموسىحنين16045703بنات العمرية الثانويةقلقيلية
العلمي80680.6جبريلاسماعيلرائدربا16045704بنات العمرية الثانويةقلقيلية
العلمي84984.9ابو لبدهعثمانصبحيربا16045705بنات العمرية الثانويةقلقيلية
العلمي89189.1ولويلخالدحسامرغده16045706بنات العمرية الثانويةقلقيلية
العلمي87887.8بدركاملجميلرناد16045707بنات العمرية الثانويةقلقيلية
العلمي97197.1راعيمحمودوليدرند16045708بنات العمرية الثانويةقلقيلية
العلمي85685.6نزالمحمدعدنانروان16045709بنات العمرية الثانويةقلقيلية
العلمي92192.1شريممحمودمحسنسندس16045712بنات العمرية الثانويةقلقيلية
العلمي92692.6ملحماحمدعدنانسھر16045714بنات العمرية الثانويةقلقيلية
العلمي92492.4نزالعاھدعصامغدير16045715بنات العمرية الثانويةقلقيلية
العلمي93493.4شريمفالحغازيلما16045716بنات العمرية الثانويةقلقيلية
العلمي89089ابو لبدهعليمحمدمھى16045717بنات العمرية الثانويةقلقيلية
العلمي78078زيداحمدزيدميس16045718بنات العمرية الثانويةقلقيلية
العلمي82582.5ولويلمحمد عقلعالءنسرين16045719بنات العمرية الثانويةقلقيلية
العلمي76776.7العبرهعليحامدنھيل16045720بنات العمرية الثانويةقلقيلية
العلمي86486.4عويصياحمدمحمودھيفاء16045721بنات العمرية الثانويةقلقيلية
العلمي91791.7داودعبد الرحيموائلاالء16045722ابو علي اياد الثانوية للبناتقلقيلية
العلمي82282.2االشقريونساحمدايات16045723ابو علي اياد الثانوية للبناتقلقيلية
العلمي97697.6ھاللسعيدحكمتايه16045724ابو علي اياد الثانوية للبناتقلقيلية
العلمي80880.8شنطييوسفدرويشاثير16045726ابو علي اياد الثانوية للبناتقلقيلية
العلمي91591.5صبريعبد الكريممحمداريج16045727ابو علي اياد الثانوية للبناتقلقيلية
العلمي79179.1عامرمحمد فتحيرائدازھار16045728ابو علي اياد الثانوية للبناتقلقيلية
العلمي87987.9صويلحاحمدابراھيماسراء16045729ابو علي اياد الثانوية للبناتقلقيلية
العلمي67167.1داودعبد اللطيفكايداسراء16045730ابو علي اياد الثانوية للبناتقلقيلية
العلمي95295.2ھنديمحمداحمداسماء16045731ابو علي اياد الثانوية للبناتقلقيلية
العلمي83983.9داودمحمدسيف الديناسماء16045732ابو علي اياد الثانوية للبناتقلقيلية
العلمي72072جبرعبد الفتاحماھراسيل16045734ابو علي اياد الثانوية للبناتقلقيلية



العلمي88688.6شنطياحمدماھرامل16045735ابو علي اياد الثانوية للبناتقلقيلية
العلمي75775.7منصورمحمدمنذرايناس16045736ابو علي اياد الثانوية للبناتقلقيلية
العلمي86186.1ابو عذبهسعيديوسفبيسان16045738ابو علي اياد الثانوية للبناتقلقيلية
العلمي96696.6تركاحمدمحمدثراء16045739ابو علي اياد الثانوية للبناتقلقيلية
العلمي81881.8داودمحمدوليدجمانه16045740ابو علي اياد الثانوية للبناتقلقيلية
العلمي92092زيدمحمدعدنانجنان16045741ابو علي اياد الثانوية للبناتقلقيلية
العلمي96896.8الشنطيمحمد اميناحمدجھاد16045742ابو علي اياد الثانوية للبناتقلقيلية
العلمي77177.1داودرشيدانورحنان16045743ابو علي اياد الثانوية للبناتقلقيلية
العلمي91991.9زيدمحمدرزقحنين16045744ابو علي اياد الثانوية للبناتقلقيلية
العلمي90490.4شريممحمدمصطفىديما16045747ابو علي اياد الثانوية للبناتقلقيلية
العلمي97897.8نزالاحمدبنانراويه16045748ابو علي اياد الثانوية للبناتقلقيلية
العلمي91591.5داودحسنجمالرايه16045749ابو علي اياد الثانوية للبناتقلقيلية
العلمي83483.4حورانياميناحمدربا16045750ابو علي اياد الثانوية للبناتقلقيلية
العلمي73273.2ملحماحمدعبد هللارماء16045751ابو علي اياد الثانوية للبناتقلقيلية
العلمي92092صبحسليمماجدروان16045752ابو علي اياد الثانوية للبناتقلقيلية
العلمي88288.2ابو خضرعبد الرحمنمحمدريم16045753ابو علي اياد الثانوية للبناتقلقيلية
العلمي90690.6عوضمحمودمحمدريم16045754ابو علي اياد الثانوية للبناتقلقيلية
العلمي77177.1ھرشحامدنديمريم16045755ابو علي اياد الثانوية للبناتقلقيلية
العلمي98498.4ابو القرنابراھيمسھيلسالم16045758ابو علي اياد الثانوية للبناتقلقيلية
العلمي84384.3زيدمحموديوسفسونه16045761ابو علي اياد الثانوية للبناتقلقيلية
العلمي94194.1ملوحصالحاحمدشيماء16045762ابو علي اياد الثانوية للبناتقلقيلية
العلمي84684.6داودعادلوائلشيماء16045763ابو علي اياد الثانوية للبناتقلقيلية
العلمي93393.3برھمابراھيمشريفغدير16045764ابو علي اياد الثانوية للبناتقلقيلية
العلمي90990.9زيدصالحبسامفاتن16045765ابو علي اياد الثانوية للبناتقلقيلية
العلمي97597.5صبريمحمدعيسىكرم16045767ابو علي اياد الثانوية للبناتقلقيلية
العلمي85385.3حورانياميناحمدلما16045768ابو علي اياد الثانوية للبناتقلقيلية
العلمي93993.9ابو الشيخعبد الرحيممحمدمنى16045771ابو علي اياد الثانوية للبناتقلقيلية
العلمي94794.7حورانيامينمازنمھا16045772ابو علي اياد الثانوية للبناتقلقيلية
العلمي83183.1داودابراھيموائلميران16045773ابو علي اياد الثانوية للبناتقلقيلية
العلمي85585.5نصارمحمدحسنمي16045774ابو علي اياد الثانوية للبناتقلقيلية
العلمي90590.5ديريهاحمداسامهنائله16045775ابو علي اياد الثانوية للبناتقلقيلية



العلمي67267.2يوسفصالحعيسىنداء16045777ابو علي اياد الثانوية للبناتقلقيلية
العلمي94494.4شريممصطفىشاھرنجوى16045778ابو علي اياد الثانوية للبناتقلقيلية
العلمي79279.2خروبداودناصرنوال16045779ابو علي اياد الثانوية للبناتقلقيلية
العلمي96196.1جبرزكرياخالدنور16045780ابو علي اياد الثانوية للبناتقلقيلية
العلمي95495.4زيداحمدصالحنورا16045781ابو علي اياد الثانوية للبناتقلقيلية
العلمي72272.2شماسنهحسنفتحيھيا16045782ابو علي اياد الثانوية للبناتقلقيلية
العلمي97097نزالموسىيوسفياسمين16045784ابو علي اياد الثانوية للبناتقلقيلية
العلمي82382.3عودهداودماجداسماء16045786بنات حبلة الثانويةقلقيلية
العلمي72572.5مرداويكايدمحموداسيل16045787بنات حبلة الثانويةقلقيلية
العلمي82482.4مراعبيمحمدھشامبراءه16045788بنات حبلة الثانويةقلقيلية
العلمي93493.4عرارابراھيمفالحدعاء16045789بنات حبلة الثانويةقلقيلية
العلمي64064مرداويفھميخالددنيا16045790بنات حبلة الثانويةقلقيلية
العلمي85785.7الشاعريوسفباسمسھا16045791بنات حبلة الثانويةقلقيلية
العلمي68968.9ابو شقيرعليحسينَ◌صفاء16045792بنات حبلة الثانويةقلقيلية
العلمي94694.6جدععبد الغنيمحمدمالك16045794بنات حبلة الثانويةقلقيلية
العلمي87087شقيرعليبدريمنى16045796بنات حبلة الثانويةقلقيلية
العلمي89389.3عمرمحمودصالح الدينانوار16045797ذكور عزون عتمة - بيت امين الثانويةقلقيلية
العلمي96096احمدعبد الرحيمبسامايناس16045798ذكور عزون عتمة - بيت امين الثانويةقلقيلية
العلمي86386.3احمدابراھيمنائللنه16045799ذكور عزون عتمة - بيت امين الثانويةقلقيلية
العلمي89989.9عمرمحمودصالح الديننوره16045800ذكور عزون عتمة - بيت امين الثانويةقلقيلية
العلمي83283.2يونسنمرعبد هللامال16045801ذكور سنيريا الثانوية للبنينقلقيلية
العلمي72772.7البرييونسمصطفىريم16045802ذكور سنيريا الثانوية للبنينقلقيلية
العلمي87187.1عمريوسفمحمودسجود16045803ذكور سنيريا الثانوية للبنينقلقيلية
العلمي83283.2شواھنةصالحموسىاالء16045804بنات كفر ثلث الثانويةقلقيلية
العلمي85385.3عيسىموسىغسانامال16045805بنات كفر ثلث الثانويةقلقيلية
العلمي91891.8عودهعثمانزھراناثمار16045806بنات كفر ثلث الثانويةقلقيلية
العلمي90690.6شواھنهسليمانيوسفاريج16045807بنات كفر ثلث الثانويةقلقيلية
العلمي90490.4شواھنهمحمودسميحاسيل16045808بنات كفر ثلث الثانويةقلقيلية
العلمي84284.2عرارحسنعادلاسيل16045809بنات كفر ثلث الثانويةقلقيلية
العلمي86586.5شواھنهاحمدنائلبشرى16045810بنات كفر ثلث الثانويةقلقيلية
العلمي82182.1عودهخالدرياضخلود16045811بنات كفر ثلث الثانويةقلقيلية



العلمي88988.9عودهيوسفنزارروان16045812بنات كفر ثلث الثانويةقلقيلية
العلمي90090الغرابةحمادمصطفىكفايه16045813بنات كفر ثلث الثانويةقلقيلية
العلمي93393.3عيسىرشيدجمالمريم16045814بنات كفر ثلث الثانويةقلقيلية
العلمي85385.3عيسىعيسىزھرانمنال16045815بنات كفر ثلث الثانويةقلقيلية
العلمي74274.2الحسنعبد هللاكمالھبه16045816بنات كفر ثلث الثانويةقلقيلية
العلمي86986.9عودهمحمدعايدوجدان16045817بنات كفر ثلث الثانويةقلقيلية
العلمي88088غرابهعبد الغنيعدنانورود16045818بنات كفر ثلث الثانويةقلقيلية
العلمي77677.6شوبكيمحمدجمالامتنان16045820فاطمة سرور الثانوية للبناتقلقيلية
العلمي86586.5رضوانعثماناحمدبھيته16045821فاطمة سرور الثانوية للبناتقلقيلية
العلمي88788.7حسينمصطفىاحمدبيسان16045822فاطمة سرور الثانوية للبناتقلقيلية
العلمي93793.7عدوانرشيدفؤادتقوا16045823فاطمة سرور الثانوية للبناتقلقيلية
العلمي93193.1رضوانعبد اللطيفعبد هللاثبات16045824فاطمة سرور الثانوية للبناتقلقيلية
العلمي82782.7عدوانرشيدساميجيھان16045825فاطمة سرور الثانوية للبناتقلقيلية
العلمي87287.2شبيطهحسينمحمدحسناء16045826فاطمة سرور الثانوية للبناتقلقيلية
العلمي86886.8سليماحمدمحمددارين16045827فاطمة سرور الثانوية للبناتقلقيلية
العلمي73773.7طبيبعثمانبياندينا16045828فاطمة سرور الثانوية للبناتقلقيلية
العلمي96696.6رضوان خليفاحمدراسمرجاء16045829فاطمة سرور الثانوية للبناتقلقيلية
العلمي84784.7خرفانسليمعبد العزيزرزان16045831فاطمة سرور الثانوية للبناتقلقيلية
العلمي92092رضوانعبد الرحمنعطاروان16045832فاطمة سرور الثانوية للبناتقلقيلية
العلمي74374.3رضوانمحمدمحمودرھام16045833فاطمة سرور الثانوية للبناتقلقيلية
العلمي93693.6عدوانحسينصادقسحر16045835فاطمة سرور الثانوية للبناتقلقيلية
العلمي86386.3دحبورعبد هللابراھيمسرين16045836فاطمة سرور الثانوية للبناتقلقيلية
العلمي95295.2سويدانمحمداحمدشذا16045837فاطمة سرور الثانوية للبناتقلقيلية
العلمي95195.1خليفاحمدوائلشروق16045838فاطمة سرور الثانوية للبناتقلقيلية
العلمي86386.3خليفاسعدبنانشريھان16045839فاطمة سرور الثانوية للبناتقلقيلية
العلمي94194.1خليفاحمدشوقيفاطمه16045840فاطمة سرور الثانوية للبناتقلقيلية
العلمي80180.1رضوانمحموداحمدلنا16045841فاطمة سرور الثانوية للبناتقلقيلية
العلمي89489.4سليممحمدحاتملواء16045842فاطمة سرور الثانوية للبناتقلقيلية
العلمي95995.9بدوانعباسمحمدليلى16045843فاطمة سرور الثانوية للبناتقلقيلية
العلمي84184.1سليمعبد هللاعبد الرحيممالك16045844فاطمة سرور الثانوية للبناتقلقيلية
العلمي90490.4ابو ھنيهخالدامينمنار16045845فاطمة سرور الثانوية للبناتقلقيلية



العلمي89189.1قادريعبد الجباركمالمنى16045846فاطمة سرور الثانوية للبناتقلقيلية
العلمي71571.5ابو راضياحمداشرفميس16045847فاطمة سرور الثانوية للبناتقلقيلية
العلمي78278.2حسينمحمدعبد الكريمنانسي16045849فاطمة سرور الثانوية للبناتقلقيلية
العلمي80380.3شبيطهسعيدايمنھبه16045851فاطمة سرور الثانوية للبناتقلقيلية
العلمي75575.5شبيطهساميمرادھديل16045852فاطمة سرور الثانوية للبناتقلقيلية
العلمي83783.7مصطفىمحمدعصامايات16045854ذكور كفر جمال الثانويةقلقيلية
العلمي88488.4توبهعبد الرازقرشيداروى16045855ذكور كفر جمال الثانويةقلقيلية
العلمي82582.5صالحعارفزيادحال16045856ذكور كفر جمال الثانويةقلقيلية
العلمي76176.1مصطفىعبد القادرناصرحنين16045857ذكور كفر جمال الثانويةقلقيلية
العلمي84084ابراھيمعليعبد هللاريم16045858ذكور كفر جمال الثانويةقلقيلية
العلمي88988.9توبهتوبهاحمدصفاء16045859ذكور كفر جمال الثانويةقلقيلية
العلمي80080قاسمقاسماحمدفداء16045861ذكور كفر جمال الثانويةقلقيلية
العلمي95895.8حمدانصادقعبد الفتاحفداء16045862ذكور كفر جمال الثانويةقلقيلية
العلمي83783.7خضرخضرربحيھديل16045864ذكور كفر جمال الثانويةقلقيلية
العلمي96296.2غنايماحمدعبد القادراسماء16045867ذكور كفر زيباد الثانويةقلقيلية
العلمي86286.2حمادكاملنظامايمان16045869ذكور كفر زيباد الثانويةقلقيلية
العلمي76176.1خلفعبد هللاعصامايناس16045870ذكور كفر زيباد الثانويةقلقيلية
العلمي94394.3خالدمحمودعونيايه16045871ذكور كفر زيباد الثانويةقلقيلية
العلمي96596.5داودمحمدرائدتقوا16045872ذكور كفر زيباد الثانويةقلقيلية
العلمي93393.3شناعهحسنعدنانجيھان16045873ذكور كفر زيباد الثانويةقلقيلية
العلمي82982.9غناممحمدعصامحياة16045874ذكور كفر زيباد الثانويةقلقيلية
العلمي93193.1حماداحمدعبد هللارنين16045875ذكور كفر زيباد الثانويةقلقيلية
العلمي74874.8عودهسليمانحاتمروان16045876ذكور كفر زيباد الثانويةقلقيلية
العلمي77677.6غنايمابراھيمفاروقسمر16045879ذكور كفر زيباد الثانويةقلقيلية
العلمي84584.5ناصرعبد الرحيمبرھانشيماء16045883ذكور كفر زيباد الثانويةقلقيلية
العلمي79179.1خلفاحمدابراھيمفاديه16045884ذكور كفر زيباد الثانويةقلقيلية
العلمي80080ابو ظاھرعاھدسھيلميسم16045885ذكور كفر زيباد الثانويةقلقيلية
العلمي93093شيخ حسينامينماجدندا16045887ذكور كفر زيباد الثانويةقلقيلية
العلمي95095محمداحمدصدقيھال16045888ذكور كفر زيباد الثانويةقلقيلية
العلمي85785.7عليعبد الحفيظمحمداشجان16045890حجة الثانوية للبنينقلقيلية
العلمي83283.2حمدان خليفةمحموديوسفامجاد16045891حجة الثانوية للبنينقلقيلية



العلمي75875.8تيتيمحمدحسناميمه16045892حجة الثانوية للبنينقلقيلية
العلمي86186.1نوفلمحمدعبد هللاثائرة16045893حجة الثانوية للبنينقلقيلية
العلمي85885.8حمدعبد القادرامجدجميله16045894حجة الثانوية للبنينقلقيلية
العلمي92092صوانعطاربحيرزان16045899حجة الثانوية للبنينقلقيلية
العلمي95795.7بطهعبد الحفيظعبد الرحيمرزان16045900حجة الثانوية للبنينقلقيلية
العلمي87387.3الحجاويعبد الحفيظعبد هللارزان16045901حجة الثانوية للبنينقلقيلية
العلمي98298.2بطهفارسعمادريته16045902حجة الثانوية للبنينقلقيلية
العلمي93093قدوميمصطفىجمالساجده16045904حجة الثانوية للبنينقلقيلية
العلمي80580.5ربععبد الھاديسفيانساميه16045905حجة الثانوية للبنينقلقيلية
العلمي97897.8عبد الغنيحمزهزيادسماح16045906حجة الثانوية للبنينقلقيلية
العلمي91491.4احمدمحمدعاطفشيماء16045907حجة الثانوية للبنينقلقيلية
العلمي88788.7ھيالنعبد القادرموسىصفاء16045908حجة الثانوية للبنينقلقيلية
العلمي84084عالنداودزكريافداء16045911حجة الثانوية للبنينقلقيلية
العلمي74774.7بشيرمحمودعاھدكفاح16045912حجة الثانوية للبنينقلقيلية
العلمي96896.8بشيرعبد الكريممحمدھناء16045914حجة الثانوية للبنينقلقيلية
العلمي78678.6عيدسيفمحمودھيا16045915حجة الثانوية للبنينقلقيلية
العلمي74374.3قشوعحسنفھيموالء16045917حجة الثانوية للبنينقلقيلية
العلمي77377.3ربعاحمدمحمد ناصرياسمين16045918حجة الثانوية للبنينقلقيلية
العلمي90490.4شتيوينمروجيهاالء16045919بنات كفر قدوم الثانويةقلقيلية
العلمي76076حسنمحمودعزامابرار16045920بنات كفر قدوم الثانويةقلقيلية
العلمي89689.6جمعهعبد الرؤوفباللاحالم16045921بنات كفر قدوم الثانويةقلقيلية
العلمي85585.5عباساحمدھيثماسيل16045922بنات كفر قدوم الثانويةقلقيلية
العلمي93093حامدحامدصادقبثينه16045923بنات كفر قدوم الثانويةقلقيلية
العلمي90690.6عبيدعلينظامخلود16045924بنات كفر قدوم الثانويةقلقيلية
العلمي85685.6شتيويحسينزھديسوسن16045926بنات كفر قدوم الثانويةقلقيلية
العلمي77577.5عبد القادرعبد هللاحمدشروق16045927بنات كفر قدوم الثانويةقلقيلية
العلمي95095برھمكاملمفيدميساء16045928بنات كفر قدوم الثانويةقلقيلية
العلمي82682.6عبد الرحمنعبد اللطيفايادنشوى16045929بنات كفر قدوم الثانويةقلقيلية
العلمي93293.2شتيويمصطفىعبد الرحمنھديل16045930بنات كفر قدوم الثانويةقلقيلية
العلمي97897.8عبيدتوفيقاحمدوئام16045931بنات كفر قدوم الثانويةقلقيلية
العلمي92592.5ياسينمحمودعليوالء16045932بنات كفر قدوم الثانويةقلقيلية



العلمي81081غانمحسينمحمودروان16045933اماتين الثانوية للبنينقلقيلية
العلمي90390.3غانمفريدربحيسندس16045934اماتين الثانوية للبنينقلقيلية
العلمي83883.8طويلصادقنافزضحى16045936اماتين الثانوية للبنينقلقيلية
العلمي77177.1صوانعبد الفتاحمصطفىمي16045937اماتين الثانوية للبنينقلقيلية
العلمي87987.9السدهمصطفىنبيلاحالم16045938جيت الثانويةقلقيلية
العلمي77577.5يامينمحمدعايشاميره16045939جيت الثانويةقلقيلية
العلمي97797.7يامينيوسفخالدبنان16045940جيت الثانويةقلقيلية
العلمي70870.8ابو بكرمحمدابراھيمحليمه16045941جيت الثانويةقلقيلية
العلمي89589.5ياميناحمدجمالشاديه16045943جيت الثانويةقلقيلية
العلمي88088سدهسعيدسعيدصبا16045944جيت الثانويةقلقيلية
العلمي74374.3السدهعبد هللامحمدضحى16045945جيت الثانويةقلقيلية
العلمي91891.8عرمانحسنصبحيلما16045946جيت الثانويةقلقيلية
العلمي70870.8أسمرخضرھشامانس20064015دراسة خاصةالقدس
العلمي59866.4سالمهعيدرجاباسكال20064016دراسة خاصةالقدس
العلمي66766.7نتشةعبدالستارغازيعبدالستار20064021دراسة خاصةالقدس
العلمي61161.1ابوطيرمحمدبدرعدي20064023دراسة خاصةالقدس
العلمي68668.6تميمياسحقسميرعمر20064025دراسة خاصةالقدس
العلمي61161.1ابوشمسيهسرحانعطامحمد20064027دراسة خاصةالقدس
العلمي58358.3شاميمحمدعثمانمحمد20064031دراسة خاصةالقدس
العلمي76176.1طھبوبعبدالرؤوفاحمدوسيم20064033دراسة خاصةالقدس
العلمي61461.4شاورحمديجمالمحمد20064035دراسة خاصةالقدس
العلمي59559.5فرعونخليلمحمدرايه20064079دراسة خاصةالقدس
العلمي65465.4مھتديابراھيمياسينسحر20064081دراسة خاصةالقدس
العلمي71571.5شرارهمصطفىانيسنور20064084دراسة خاصةالقدس
العلمي66466.4الشرباتيعيسىعرفاتزياد22064135دراسة خاصةبيت لحم
العلمي59559.5حسين عيدصالحمنيرساھر22064137دراسة خاصةبيت لحم
العلمي60660.6موسىعبد الحميدمحمدعبد الحميد22064139دراسة خاصةبيت لحم
العلمي81581.5حمامرهصالحعليعالء22064140دراسة خاصةبيت لحم
العلمي61261.2مسالمهحسنصالحلؤي22064142دراسة خاصةبيت لحم
العلمي65365.3صالحأحمدضيف هللامالك22064143دراسة خاصةبيت لحم
العلمي90490.4قراقعمحمدمحمودمجد22064144دراسة خاصةبيت لحم



العلمي67567.5ثوابتهعبد المنعمشحادةمحمد22064145دراسة خاصةبيت لحم
العلمي60760.7ابو حمادمحمدموسىمصطفى22064147دراسة خاصةبيت لحم
العلمي56956.9عبد العزيزحسنمحمدنشأت22064149دراسة خاصةبيت لحم
العلمي76176.1العيسىمحمودسعدينضال22064151دراسة خاصةبيت لحم
العلمي77177.1قديماتمحمدعيسىمحمد22064153دراسة خاصةبيت لحم
العلمي71171.1ابو صويعليعبد هللازھار22064201دراسة خاصةبيت لحم
العلمي62962.9كرامهنعمانخالدكرامه26064256دراسة خاصةالخليل
العلمي72972.9العطاونهمحمدعرفاتمعاذ26064261دراسة خاصةالخليل
العلمي64164.1الزھورتلجيابراھيماحمد26064267دراسة خاصةالخليل
العلمي90590.5بدرشاكرھشامبھاء26064271دراسة خاصةالخليل
العلمي66566.5نجارعبدهللايعقوبحسام الدين26064272دراسة خاصةالخليل
العلمي82082شاللفهحسنسرحانصھيب26064277دراسة خاصةالخليل
العلمي87087القواسمهمحمدصالحعباده26064278دراسة خاصةالخليل
العلمي61061بايضعبدالفتاحخالدعبدالرحمن26064280دراسة خاصةالخليل
العلمي70570.5جبرانعبدالرحمنفھميعبدالرحمن26064281دراسة خاصةالخليل
العلمي79379.3قباجهعبدالسالمعدليعبدالسالم26064282دراسة خاصةالخليل
العلمي61861.8عطاونهعبد اللطيفشريفمحمد26064289دراسة خاصةالخليل
العلمي86186.1عطاونهعليأحمدھيثم26064294دراسة خاصةالخليل
العلمي68568.5الطويلمحمدزكرياوجدي26064295دراسة خاصةالخليل
العلمي58558.5الجوالنينعمانربحيروان26064354دراسة خاصةالخليل
العلمي63263.2ادريسمحمد اسحقعبد الھادينعمه26064358دراسة خاصةالخليل

العلمي79079أبو سلابراھيمشوقيابراھيم27064414دراسة خاصةجنوب الخليل
العلمي74674.6ابو عراممحمدفضلاحمد27064415دراسة خاصةجنوب الخليل
العلمي72172.1ادعيسعليمحمدانس27064418دراسة خاصةجنوب الخليل
العلمي60460.4السويطيعبد الھاديھيثماياد27064420دراسة خاصةجنوب الخليل
العلمي63563.5قطيطمحمدأحمدبھاء27064421دراسة خاصةجنوب الخليل
العلمي63463.4البطوشمحمودأحمدتامر27064422دراسة خاصةجنوب الخليل
العلمي64264.2ابوعالنخليلماجدخليل27064424دراسة خاصةجنوب الخليل
العلمي72872.8ابوجحيشهابراھيممحمدفادي27064431دراسة خاصةجنوب الخليل
العلمي67067حمداحمدحمادمحمد27064433دراسة خاصةجنوب الخليل
العلمي88688.6قتلوعبد النبيعبد الجليلمحمد27064436دراسة خاصةجنوب الخليل



العلمي63063سويطيمحمدغالبمحمد27064438دراسة خاصةجنوب الخليل
العلمي60160.1ابو عرامعليابراھيممحمود27064441دراسة خاصةجنوب الخليل
العلمي81481.4عثامنهحسنرأفتمدحت27064442دراسة خاصةجنوب الخليل
العلمي74774.7نصارعبد الحميدمحمدھاني27064445دراسة خاصةجنوب الخليل
العلمي60360.3عمرومحمودسليمانوائل27064446دراسة خاصةجنوب الخليل
العلمي69469.4ابو عرامعليابراھيميوسف27064448دراسة خاصةجنوب الخليل
العلمي75175.1نصاركاملعاطفاسامة27064451دراسة خاصةجنوب الخليل
العلمي62162.1ابو زنيدعودة هللانمراسالم27064501دراسة خاصةجنوب الخليل
العلمي78878.8شنديموسىمحموداسماء27064507دراسة خاصةجنوب الخليل
العلمي67567.5ھدارحسنعدنانتھاني27064509دراسة خاصةجنوب الخليل
العلمي89489.4رجعيمحمدفوزيسرينا27064511دراسة خاصةجنوب الخليل
العلمي97597.5الحوامدةاسماعيلمصطفىنعيمه27064513دراسة خاصةجنوب الخليل
العلمي56256.2درابيعسعيدخالدوالء27064514دراسة خاصةجنوب الخليل
العلمي67667.6ابو زھرهحسنمحمدوالء27064515دراسة خاصةجنوب الخليل
العلمي58758.7طرايرةمحمودابراھيماحمد25064583دراسة خاصةشمال الخليل
العلمي61061شاللدهعيسىنوافالمعتصم با25064585دراسة خاصةشمال الخليل
العلمي59759.7ھورطهمحمودجھاد25064587دراسة خاصةشمال الخليل
العلمي69769.7خضورحسينعدنانحسين25064588دراسة خاصةشمال الخليل
العلمي68568.5مناصرةحسينعزيزحسين25064589دراسة خاصةشمال الخليل
العلمي61061حجوجمحمدعيسىحمزة25064590دراسة خاصةشمال الخليل
العلمي62762.7مناصرةمحمدھاشمحمزة25064591دراسة خاصةشمال الخليل
العلمي54454.4كوازبهاحمدحابسرجاء25064594دراسة خاصةشمال الخليل
العلمي65965.9زماعرهجميلجمالصالح الدين25064595دراسة خاصةشمال الخليل
العلمي84284.2العملهمحمدفايزعبد الغني25064597دراسة خاصةشمال الخليل
العلمي61461.4سراحنهحسينسالمعبدهللا25064598دراسة خاصةشمال الخليل
العلمي70170.1جراداتمحمدعاطفعنان25064602دراسة خاصةشمال الخليل
العلمي80280.2جرداتامينمعاركمحمد25064607دراسة خاصةشمال الخليل
العلمي58258.2شاللدهحمدجمعهھاشم25064609دراسة خاصةشمال الخليل
العلمي78078غنيماتناجيمحمدعلي25064610دراسة خاصةشمال الخليل
العلمي73273.2الزبيديأحمدماجداحمد18064701دراسة خاصةرام هللا
العلمي76076شومانرشيدنجاحسھيل18064708دراسة خاصةرام هللا



العلمي60560.5خليلشكريرفيقأنس18064721دراسة خاصةرام هللا
العلمي76476.4أبو مسلمعبد القادرعبد الوھابعمر18064728دراسة خاصةرام هللا
العلمي64964.9االخرسسعيدرضوانمحمد18064729دراسة خاصةرام هللا
العلمي63863.8قاحوشذيابعمرمحمد18064730دراسة خاصةرام هللا
العلمي60860.8بوابمحموداسماعيلمحمود18064731دراسة خاصةرام هللا
العلمي91191.1عليرفيقواصفمحي الدين18064732دراسة خاصةرام هللا
العلمي65365.3حموزمحمودعبدالھادياشرف18064733دراسة خاصةرام هللا
العلمي67867.8عابدصدقيليما18064778دراسة خاصةرام هللا
العلمي65265.2عيادمحمودنافذمرام18064779دراسة خاصةرام هللا
العلمي64664.6تميميمحمديوسفسھام18064783دراسة خاصةرام هللا

العلمي69569.5بدرمحمدصابرأحمد19064828دراسة خاصةضواحي القدس
العلمي56556.5جمجومعليعصامعمار19064832دراسة خاصةضواحي القدس
العلمي65065عودةمصطفىجمالمعتصم19064834دراسة خاصةضواحي القدس

العلمي69569.5عبد الجواديحيىمحمديحيى24064905دراسة خاصةاريحا
العلمي76176.1ابو حامدشريفعلي وھيب13064955دراسة خاصةسلفيت
العلمي89089ابو عوضخليلخالدانس13064959دراسة خاصةسلفيت
العلمي64864.8ابو عليافايزفوزساري13064961دراسة خاصةسلفيت
العلمي73273.2صبرهرجاغالبعبدالرحمن13064963دراسة خاصةسلفيت

العلمي80980.9عودهمحمدعبد الرحمنأحمد11065056دراسة خاصةجنوب نابلس
العلمي64364.3إبراھيمابراھيمعليحاتم11065062دراسة خاصةجنوب نابلس
العلمي82082قواريقمحمودسليمرأفت11065064دراسة خاصةجنوب نابلس
العلمي91391.3قواريقمحمدعبدهللاسيد11065067دراسة خاصةجنوب نابلس
العلمي81181.1شحادةعبدالحفيظمحمدعبدالحفيظ11065069دراسة خاصةجنوب نابلس
العلمي62562.5نجمحسننضالعبدالعزيز11065070دراسة خاصةجنوب نابلس
العلمي72772.7حسينعبداللطيفجھادعبداللطيف11065071دراسة خاصةجنوب نابلس
العلمي79979.9عثمانأحمدعزامعبدهللا11065072دراسة خاصةجنوب نابلس
العلمي62262.2شاميأحمدمحمدعصام11065073دراسة خاصةجنوب نابلس
العلمي90090موسىعليخالدعلي11065076دراسة خاصةجنوب نابلس
العلمي70870.8بني جامعحسنضيف هللاعھد11065077دراسة خاصةجنوب نابلس
العلمي78778.7حسنمحمدمحمودمحمد11065080دراسة خاصةجنوب نابلس
العلمي70670.6سعادهصبحياسامهمعاذ11065083دراسة خاصةجنوب نابلس



العلمي84584.5طبنجيعبد اللطيفعمراحمد11065084دراسة خاصةجنوب نابلس
العلمي64864.8ازعرعايشمحمدسيمه11065134دراسة خاصةجنوب نابلس
العلمي63563.5عابدعوادمحمدميعاد11065137دراسة خاصةجنوب نابلس
العلمي71471.4قاسممحمودعبد السالممحمد ثائر12065196دراسة خاصةنابلس
العلمي67367.3عليحافظجاللاحمد12065199دراسة خاصةنابلس
العلمي64964.9العظمةصالححساماسامة12065206دراسة خاصةنابلس
العلمي76476.4كونيحسنمحمد اميناسيد12065207دراسة خاصةنابلس
العلمي78378.3قطيشاتطالبيوسفانس12065209دراسة خاصةنابلس
العلمي91691.6حوتعبد الرحمنيسريبيان12065212دراسة خاصةنابلس
العلمي69769.7اشتيهخضيرقاسمجھاد12065214دراسة خاصةنابلس
العلمي79279.2ھدھدابراھيمعالمخالد12065215دراسة خاصةنابلس
العلمي80880.8حنينيصدقيمرعبصدقي12065223دراسة خاصةنابلس
العلمي81481.4ابراھيماحمدوليدعبدهللا12065230دراسة خاصةنابلس
العلمي90190.1خليلعلينمرعلي12065237دراسة خاصةنابلس
العلمي74374.3زالبيةاحمدباسمعميد12065242دراسة خاصةنابلس
العلمي60460.4اعمرمحمدوليدفادي12065243دراسة خاصةنابلس
العلمي91791.7عبدهعبد الفتاحامجدفراس12065244دراسة خاصةنابلس
العلمي82582.5شھابمحمدنايففھد12065245دراسة خاصةنابلس
العلمي72972.9سالمةعبد الفتاحمصباحكريم12065247دراسة خاصةنابلس
العلمي79179.1مباركةحسنجمالمحمد12065248دراسة خاصةنابلس
العلمي54154.1اصالنسليمداودمحمد12065249دراسة خاصةنابلس
العلمي78078رمضانعزتمحمدمحمود12065255دراسة خاصةنابلس
العلمي63863.8حماميخليلايمنمصطفى12065257دراسة خاصةنابلس
العلمي82282.2جوابرهصدقي عمرمصعب12065258دراسة خاصةنابلس
العلمي65965.9غزالاحمدمحمودمعاذ12065260دراسة خاصةنابلس
العلمي89789.7بناسليمانزيادمعتز12065262دراسة خاصةنابلس
العلمي65165.1فضةاحمدعاصمنديم12065268دراسة خاصةنابلس
العلمي91791.7نعنععبد القادرعمادنورالدين12065272دراسة خاصةنابلس
العلمي90190.1تفاحةوليدرائدوليد12065273دراسة خاصةنابلس
العلمي92492.4ابو بيحكمالھشاميحيى12065275دراسة خاصةنابلس
العلمي82282.2عيسهتوفيقعقليوسف12065277دراسة خاصةنابلس



العلمي68868.8مرشودمحمدعمراسماء12065332دراسة خاصةنابلس
العلمي90990.9عصيدهسليمراضياالء12065333دراسة خاصةنابلس
العلمي91191.1ابو زھرهمحمد عليعزاماالء12065334دراسة خاصةنابلس
العلمي74374.3عيسىنمرصبحيايات12065336دراسة خاصةنابلس
العلمي88788.7صوالحةمحمدعاطفايات12065337دراسة خاصةنابلس
العلمي79379.3خاروفجاللعدليايه12065339دراسة خاصةنابلس
العلمي67467.4الخزندارفيصلايمنحياة12065340دراسة خاصةنابلس
العلمي90490.4كونيمحمداحمددعاء12065342دراسة خاصةنابلس
العلمي91391.3سنونوزھديطاھردعاء12065343دراسة خاصةنابلس
العلمي98498.4سقف الحيطنبيلجميلرزان12065344دراسة خاصةنابلس
العلمي91191.1سايحمحمد سعيدايادرغد12065345دراسة خاصةنابلس
العلمي90490.4يونسعادلمحمد سعدسجى12065347دراسة خاصةنابلس
العلمي89289.2كلبونهمحمدسليمانسرين12065348دراسة خاصةنابلس
العلمي69469.4حنايشةسليممصطفىسلمى12065349دراسة خاصةنابلس
العلمي90790.7اشتيهعيسىرمضانسماح12065350دراسة خاصةنابلس
العلمي69869.8باللممحمودمحمدلينا12065352دراسة خاصةنابلس
العلمي66166.1يونسمحمدباللنور12065354دراسة خاصةنابلس
العلمي91091خضرسليمانسالمنور12065355دراسة خاصةنابلس
العلمي90590.5يوسفيحيىمنيرنيفين12065356دراسة خاصةنابلس
العلمي80880.8عابدسعيدمصطفىاحمد10065420دراسة خاصةجنين
العلمي90790.7ياسينعبدهللامحمداكرم10065421دراسة خاصةجنين
العلمي64464.4سمارعارفظافرباسم10065425دراسة خاصةجنين
العلمي74174.1عطاطريحسينمحمدخالد10065428دراسة خاصةجنين
العلمي65165.1دار ياسينسليمانعطاسليمان10065429دراسة خاصةجنين
العلمي65265.2نفاعنظميانيسعبدالناصر10065433دراسة خاصةجنين
العلمي64364.3حمادسليمانمحمودعدي10065434دراسة خاصةجنين
العلمي90890.8ياسينمحمدھيثمكرم10065435دراسة خاصةجنين
العلمي88488.4الغولعبدمحمودليث10065436دراسة خاصةجنين
العلمي68768.7ملحيسمحمدغازيمؤمن10065437دراسة خاصةجنين
العلمي80380.3فياضمحمودرشيدمحمد10065439دراسة خاصةجنين
العلمي82382.3ابو ھزيمامينطاھرمحمد10065440دراسة خاصةجنين



العلمي92092سموديفايزعاطفمحمد10065441دراسة خاصةجنين
العلمي64464.4قبھااحمدعنادمحمد10065442دراسة خاصةجنين
العلمي89689.6جرارمحمدفايزمحمد10065443دراسة خاصةجنين
العلمي89989.9نورعبد هللاحمدمحمود10065444دراسة خاصةجنين
العلمي72872.8فراجمحمودشحادهمحمود10065446دراسة خاصةجنين
العلمي84084ابو عطيهحسنمحمودوسيم10065450دراسة خاصةجنين
العلمي69169.1جّماليوسفبسامسالم10065506دراسة خاصةجنين
العلمي71471.4القرمابراھيمصالحقمر10065507دراسة خاصةجنين
العلمي75575.5زقيليعبدالقادرابراھيمنھاية10065508دراسة خاصةجنين
العلمي64864.8ابو قياصموسىشريفبھاء28065585دراسة خاصةقباطية
العلمي79379.3سنانبدويزيادسلطان28065588دراسة خاصةقباطية
العلمي98598.5الدقةنمرماھرعبدالرحمن28065590دراسة خاصةقباطية
العلمي65165.1عمريهعليتحسينعلي28065593دراسة خاصةقباطية
العلمي65565.5حمامرةعبدالجليلمحمودليث28065594دراسة خاصةقباطية
العلمي80980.9سمارةيوسفعبدالعزيزمحمد28065595دراسة خاصةقباطية
العلمي68968.9زكارنةمحمودعيادمحمد28065596دراسة خاصةقباطية
العلمي96596.5موسىتوفيقمحمدمعاذ28065597دراسة خاصةقباطية
العلمي90890.8ابو قياصحمدانحساننصر28065598دراسة خاصةقباطية
العلمي88588.5سمارةاحمدابراھيمنضال28065599دراسة خاصةقباطية
العلمي87987.9دراغمهاحمدجمالاحمد29065708دراسة خاصةطوباس
العلمي91391.3السودةعبد هللافرحانامجد29065709دراسة خاصةطوباس
العلمي84784.7غرايبهمحمدشحادهعزام29065713دراسة خاصةطوباس
العلمي90290.2قصراويعليصالح الدينفاطمه29065755دراسة خاصةطوباس
العلمي76676.6سليمعجاجعماد الديننھاد14065806دراسة خاصةطولكرم
العلمي61261.2الغضبانفايزكاظمأحمد14065807دراسة خاصةطولكرم
العلمي90890.8برقاويصالحمفيدأحمد14065808دراسة خاصةطولكرم
العلمي79279.2سمارهأحمدنظميأحمد14065809دراسة خاصةطولكرم
العلمي71571.5طعمهمصطفىمحمداسيد14065810دراسة خاصةطولكرم
العلمي69669.6كتانهفارسمعزوزاياد14065811دراسة خاصةطولكرم
العلمي58558.5مصطفى العليصبريخالدباسم14065812دراسة خاصةطولكرم
العلمي80280.2صباحجميلابراھيمخليل14065814دراسة خاصةطولكرم



العلمي89689.6جودهسليمانغسانطارق14065817دراسة خاصةطولكرم
العلمي80180.1اخرسصبحيطلعتعبد الرحمن14065819دراسة خاصةطولكرم
العلمي82982.9بدويمحمدماجدعبد الغفار14065820دراسة خاصةطولكرم
العلمي67567.5خضرابراھيمعزامعدي14065822دراسة خاصةطولكرم
العلمي60960.9قندوسبكرعبد هللاعصمت14065823دراسة خاصةطولكرم
العلمي73073(أسطا علي)مصطفىمحمودعكرمه14065824دراسة خاصةطولكرم
العلمي93393.3دعباسحسنطالبعمرو14065826دراسة خاصةطولكرم
العلمي63163.1شھابمصطفىلؤيقيس14065827دراسة خاصةطولكرم
العلمي62162.1الزايطفوزيمعتصميزن14065835دراسة خاصةطولكرم
العلمي80780.7ردادعفيفنايفكوثر14065878دراسة خاصةطولكرم
العلمي64364.3تايهعبد الكريمحسنيايه14065880دراسة خاصةطولكرم
العلمي70370.3ناصيفعبد الفتاحمحمدخيريه14065882دراسة خاصةطولكرم
العلمي82382.3ابو شنبابراھيممحمودرؤى14065883دراسة خاصةطولكرم
العلمي91291.2حنونسعيدخيريسحر14065884دراسة خاصةطولكرم
العلمي87487.4طعمهمحمودمحمدياسمين14065885دراسة خاصةطولكرم
العلمي60560.5غانمعارفمحموداحمد16065930دراسة خاصةقلقيلية
العلمي67467.4عوضمحمدعبد الناصراكثم16065931دراسة خاصةقلقيلية
العلمي63463.4الحسنھاشممحمدعبد الحفيظ16065932دراسة خاصةقلقيلية
العلمي77777.7عبد هللاعبد اللطيفزكيعبيده16065933دراسة خاصةقلقيلية
العلمي68068ربعاحمدمحمد ناصرعميد16065935دراسة خاصةقلقيلية
العلمي71571.5برھمعليجمالفراس16065937دراسة خاصةقلقيلية
العلمي65465.4بطهامينحسنمؤمن16065938دراسة خاصةقلقيلية
العلمي76976.9جبرشاكرتيسيرمؤيد16065939دراسة خاصةقلقيلية
العلمي57957.9زيدعليحسينمحمد16065941دراسة خاصةقلقيلية
العلمي77977.9نزالمحمدزھرانمحمد16065942دراسة خاصةقلقيلية
العلمي58758.7ھاللاحمدمعينمعاذ16065943دراسة خاصةقلقيلية
العلمي57557.5زيدمحموديوسفمنتصر16065944دراسة خاصةقلقيلية
العلمي57857.8ابو الرزعثماننضالامل16065976دراسة خاصةقلقيلية
العلمي64564.5بحيريجميلحسينرھام16065977دراسة خاصةقلقيلية

العلمي62662.6حجابمحمودحنفيمحمود33090102الفلسطينية الثانوية للبنين/ قطردارة العامة لالمتحان
العلمي69269.2ياسينحسننادرسيف33090104الفلسطينية الثانوية للبنين/ قطردارة العامة لالمتحان



العلمي85185.1القاسمتوفيقنظامرھام33090202الفلسطينية الثانوية للبنات / قطردارة العامة لالمتحان
العلمي76976.9قنيبيموسىعالء الدينروال33090203الفلسطينية الثانوية للبنات / قطردارة العامة لالمتحان
العلمي66566.5شيخةابراھيمعبد العزيزشيماء33090204الفلسطينية الثانوية للبنات / قطردارة العامة لالمتحان
العلمي94094المريديمصطفىزيادعبير33090205الفلسطينية الثانوية للبنات / قطردارة العامة لالمتحان
العلمي70870.8بدرجميلماھرعبير33090206الفلسطينية الثانوية للبنات / قطردارة العامة لالمتحان
العلمي72472.4ابو عكرمحمودجمالغنى33090207الفلسطينية الثانوية للبنات / قطردارة العامة لالمتحان
العلمي74774.7النملةموسىأسامةفاطمة33090208الفلسطينية الثانوية للبنات / قطردارة العامة لالمتحان
العلمي82082الشلبيعبد اللطيفحسنالنا33090209الفلسطينية الثانوية للبنات / قطردارة العامة لالمتحان
العلمي76376.3سليمانسليمانأحمدمجد33090210الفلسطينية الثانوية للبنات / قطردارة العامة لالمتحان
العلمي78078مصطفىمصطفىعمارميسم33090211الفلسطينية الثانوية للبنات / قطردارة العامة لالمتحان
العلمي82182.1اللقطةعبد المجيدفريزمحمد33090405القدس الثانوية/رومانيادارة العامة لالمتحان
العلمي58658.6الجودةجميلعليدانا33090452القدس الثانوية/رومانيادارة العامة لالمتحان
العلمي62262.2الجودةجميلعليأندرادا33090453دراسة خاصة / رومانيادارة العامة لالمتحان
العلمي63063حمدانصالحكمالسارة33090454دراسة خاصة / رومانيادارة العامة لالمتحان

التجاري66866.8مرارداودناجيأالء 20046001الفتاة الالجئة الثانويةالقدس
التجاري84384.3ناصر الدينمحمدعمادايمان 20046002الفتاة الالجئة الثانويةالقدس
التجاري87187.1اعميرمحموداسامهحنان 20046003الفتاة الالجئة الثانويةالقدس
التجاري72772.7عموريحسنحسنيحنين 20046004الفتاة الالجئة الثانويةالقدس
التجاري73873.8بركاتيونسخليلرزان 20046006الفتاة الالجئة الثانويةالقدس
التجاري65465.4عواد سلفيتيعادلعمادريم 20046008الفتاة الالجئة الثانويةالقدس
التجاري83683.6سلمانمصطفىسميرفرات 20046009الفتاة الالجئة الثانويةالقدس
التجاري92692.6عكاويمحمدطاھرھانيه 20046013الفتاة الالجئة الثانويةالقدس
التجاري68368.3افعانيمحمودأحمداسماء20046014المأمونية الثانوية للبناتالقدس
التجاري65965.9سدرعبد الرحيممنيراالء20046016المأمونية الثانوية للبناتالقدس
التجاري66366.3رجبينعماننادرامل20046017المأمونية الثانوية للبناتالقدس
التجاري77477.4مسالمةجمعةماھرايات20046018المأمونية الثانوية للبناتالقدس
التجاري68768.7دويكخضرماھرايات20046019المأمونية الثانوية للبناتالقدس
التجاري73173.1بسيسوجابرباسلايمان20046022المأمونية الثانوية للبناتالقدس
التجاري79679.6عيدمصطفىيوسفايمان20046023المأمونية الثانوية للبناتالقدس
التجاري68268.2صندوقةحافظماھرايناس20046024المأمونية الثانوية للبناتالقدس
التجاري66866.8الحرباويمحمدسليمانبيان20046025المأمونية الثانوية للبناتالقدس



التجاري76876.8دودوصالحعادلجميلة20046027المأمونية الثانوية للبناتالقدس
التجاري68468.4صيادعبدإبراھيمحنين20046028المأمونية الثانوية للبناتالقدس
التجاري80580.5غنيممحمودإبراھيمحنين20046029المأمونية الثانوية للبناتالقدس
التجاري60960.9أبو غزالةخليلمحمد باسمحنين20046030المأمونية الثانوية للبناتالقدس
التجاري62862.8عكاريمحمودأحمددعاء20046031المأمونية الثانوية للبناتالقدس
التجاري79279.2عبدوخليلشريفرزان20046032المأمونية الثانوية للبناتالقدس
التجاري76576.5أبو ديابحمدرأفترنين20046033المأمونية الثانوية للبناتالقدس
التجاري75075جوالنيمحمودرياضرواء20046034المأمونية الثانوية للبناتالقدس
التجاري71871.8حامدمحمدإبراھيمروان20046035المأمونية الثانوية للبناتالقدس
التجاري63463.4عطيةطاللرجائيشروق20046037المأمونية الثانوية للبناتالقدس
التجاري72372.3شريتح غزاويمحمد يحيىسعيدشروق20046038المأمونية الثانوية للبناتالقدس
التجاري58458.4أبو رميلةعبد الحميدمحي الدينشروق20046040المأمونية الثانوية للبناتالقدس
التجاري74774.7أبو نجمةإبراھيمنائففدوى20046043المأمونية الثانوية للبناتالقدس
التجاري82882.8عكاريبدويجوادالنا20046044المأمونية الثانوية للبناتالقدس
التجاري65765.7جمجوممحمدخليلمرام20046045المأمونية الثانوية للبناتالقدس
التجاري60060أبو حمصزكرياعمرانمريم20046046المأمونية الثانوية للبناتالقدس
التجاري71071زغلسالمةعبد الفتاحنادية20046048المأمونية الثانوية للبناتالقدس
التجاري79879.8أبو صالححمادحسيننور20046050المأمونية الثانوية للبناتالقدس
التجاري79179.1زايدمحمدعمادنور20046052المأمونية الثانوية للبناتالقدس
التجاري85085أبو صالححمادناصرنورا20046053المأمونية الثانوية للبناتالقدس
التجاري78178.1رموزنظميصدقيھنادي20046056المأمونية الثانوية للبناتالقدس
التجاري76076سيد أحمدفايزمحمد إبراھيميارا20046059المأمونية الثانوية للبناتالقدس
التجاري70070أبو طاعةيوسففيصلياسمين20046060المأمونية الثانوية للبناتالقدس
التجاري85285.2دار زھرانموسىفتحياحمد22046103ذكور بيت لحم الثانويةبيت لحم
التجاري54354.3قطامشطهمنذرطه22046104ذكور بيت لحم الثانويةبيت لحم
التجاري65265.2عماراسماعيليوسفمحمد22046105ذكور بيت لحم الثانويةبيت لحم
التجاري55155.1ابو سالممحمودحسنمعاذ22046106ذكور بيت لحم الثانويةبيت لحم
التجاري53159قمصيهجميلاشرفطارق22046114ذكور بيت ساحور الثانويةبيت لحم
التجاري54454.4جواريشصالحبسامنور الدين22046117ذكور بيت ساحور الثانويةبيت لحم
التجاري63263.2الديريهعودهنصرانس22046133ذكور بيت فجار الثانويةبيت لحم
التجاري67167.1ديريهمحمدھانيايھاب22046134ذكور بيت فجار الثانويةبيت لحم



التجاري74474.4ديريهخليلمحمدخليل22046136ذكور بيت فجار الثانويةبيت لحم
التجاري63663.6ديريهمحمداديبسامر22046137ذكور بيت فجار الثانويةبيت لحم
التجاري76476.4ثوابتهحسنمحمدمأمون22046140ذكور بيت فجار الثانويةبيت لحم
التجاري60860.8ديريهخليلعليمحمود22046144ذكور بيت فجار الثانويةبيت لحم
التجاري79179.1خليلمحمدعايدمراد22046146ذكور بيت فجار الثانويةبيت لحم
التجاري58858.8طقاطقهعليمحمدمنير22046147ذكور بيت فجار الثانويةبيت لحم
التجاري56456.4طقاطقهمحمدمحموديوسف22046149ذكور بيت فجار الثانويةبيت لحم
التجاري69569.5صومانحسنجميلابرار22046201بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
التجاري92692.6قراقعمصطفىمحمداخالص22046202بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
التجاري89489.4عياداحمديوسفبراءه22046203بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
التجاري64664.6دعدرهاحمدجھادجنان22046204بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
التجاري87187.1قوارمحمدموسىجنان22046205بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
التجاري79379.3الصراصرةيوسفصالححنين22046206بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
التجاري60960.9حميدمحمودداودروان22046208بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
التجاري57957.9عودهجمعةجوادسجود22046209بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
التجاري88688.6غنايمحسنيعيسىفاطمه22046212بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
التجاري82582.5ابو عمرعيدتوفيقكوثر22046213بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
التجاري59959.9عيادابراھيمنظميليلى22046214بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
التجاري73273.2بداحمحمدجميلمرام22046215بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
التجاري66066شاھينعبد القادرساميمرام22046216بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
التجاري67567.5صالحرشديراجحمھا22046218بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
التجاري71071ابو سرورعليمحمدھنادي22046220بنات بيت لحم الثانويةبيت لحم
التجاري56162.3رشماويجورجعيسىمجد22046226بنات بيت ساحور الثانويةبيت لحم
التجاري80580.5حوارياعبيدفايزمروه22046227بنات بيت ساحور الثانويةبيت لحم
التجاري57864.2قمصيةالياسمنيرمريانا22046228بنات بيت ساحور الثانويةبيت لحم
التجاري75875.8صبيحمحمودداوداميمة22046232بنات الخضر الثانويةبيت لحم
التجاري60060صبحاسماعيلأيمنجھاد22046233بنات الخضر الثانويةبيت لحم
التجاري63163.1صالحمحمودجمالھيا22046237بنات الخضر الثانويةبيت لحم
التجاري62962.9حمامرهأحمدابراھيمنيفين22046247بنات حوسان الثانويةبيت لحم
التجاري64064ثوابتهحسينعبد الفتاحاسالم22046250بنات بيت فجار الثانويةبيت لحم
التجاري78078الديريهعبد العزيزھاشماقبال22046251بنات بيت فجار الثانويةبيت لحم



التجاري68968.9ديريهأحمدمفيدحياة22046252بنات بيت فجار الثانويةبيت لحم
التجاري79279.2سليمانعليمحموددعاء22046254بنات بيت فجار الثانويةبيت لحم
التجاري77077الشيخخليلنضالدعاء22046255بنات بيت فجار الثانويةبيت لحم
التجاري79779.7الديريهحسنيوسفرغده22046256بنات بيت فجار الثانويةبيت لحم
التجاري93293.2 خليل ابراھيممحمدباسمرھام22046257بنات بيت فجار الثانويةبيت لحم
التجاري76576.5طقاطقهمحمدصبريروان22046258بنات بيت فجار الثانويةبيت لحم
التجاري72172.1طقاطقهابراھيموليدروان22046259بنات بيت فجار الثانويةبيت لحم
التجاري67967.9طقاطقهحمادحسنعبله22046260بنات بيت فجار الثانويةبيت لحم
التجاري82082طقاطقهفريدمحمودغدير22046261بنات بيت فجار الثانويةبيت لحم
التجاري76476.4الثوابتهھاشمعليفاطمه22046262بنات بيت فجار الثانويةبيت لحم
التجاري86286.2الديريهعليوائلالرا22046263بنات بيت فجار الثانويةبيت لحم
التجاري63363.3طقاطقهأحمدحربلبنى22046264بنات بيت فجار الثانويةبيت لحم
التجاري90090 خليل ابراھيممحمدبساملينا22046265بنات بيت فجار الثانويةبيت لحم
التجاري94294.2ديريهراغبخالدمنال22046266بنات بيت فجار الثانويةبيت لحم
التجاري82282.2ثوابتهمحمدموفقنفين22046267بنات بيت فجار الثانويةبيت لحم
التجاري79879.8ثوابتهنجيبنبيلھناء22046268بنات بيت فجار الثانويةبيت لحم
التجاري78778.7خالدمحمدعبد الناصرياسمين22046269بنات بيت فجار الثانويةبيت لحم
التجاري74574.5دعنامحمد رجبفھداحمد26046301طارق بن زياد الثانويةالخليل
التجاري82582.5نتشهخالدزكريااشرف26046302طارق بن زياد الثانويةالخليل
التجاري69569.5نتشهخالدعمرخالد26046303طارق بن زياد الثانويةالخليل
التجاري59459.4القاعودراتبعمرانراتب26046304طارق بن زياد الثانويةالخليل
التجاري92592.5شرباتيمحمدعبد هللاربيع26046305طارق بن زياد الثانويةالخليل
التجاري74474.4ابو حمديهحافظبركاتسفيان26046306طارق بن زياد الثانويةالخليل
التجاري71271.2رجبيرشديعمارسيف الدين26046307طارق بن زياد الثانويةالخليل
التجاري79279.2شبانهعيسىجھادعاصم26046308طارق بن زياد الثانويةالخليل
التجاري75375.3وزوزيونسيعقوبعدنان26046310طارق بن زياد الثانويةالخليل
التجاري63063ادريسعبد الفتاحوائلعدي26046311طارق بن زياد الثانويةالخليل
التجاري77777.7اقرعموسىاسماعيلمحمد26046313طارق بن زياد الثانويةالخليل
التجاري63663.6ابو سنينهموسىھاشممحمد خالد"26046314طارق بن زياد الثانويةالخليل
التجاري70470.4الجملمحمدعبد الحليممحمد26046315طارق بن زياد الثانويةالخليل
التجاري73273.2ابو سليمهزكيعدنانمصطفى26046317طارق بن زياد الثانويةالخليل



التجاري91891.8ابو سنينهمحمودصالح الدينمعاذ26046319طارق بن زياد الثانويةالخليل
التجاري87287.2ابو خلفداودمحمد عوضمعتصم26046320طارق بن زياد الثانويةالخليل
التجاري61761.7زلومسليمغسانابراھيم26046324الراشدين الثانوية للبنينالخليل
التجاري66066جعبريربحيابراھيماحمد26046325الراشدين الثانوية للبنينالخليل
التجاري65665.6سيد حرباويمحمدمراداسامه26046327الراشدين الثانوية للبنينالخليل
التجاري89689.6جعبريعبد هللانظميبراء26046329الراشدين الثانوية للبنينالخليل
التجاري87987.9ابو منشارصالح الدينجمالصالح26046331الراشدين الثانوية للبنينالخليل
التجاري66366.3الخطيبابراھيممحمد عيدصھيب26046332الراشدين الثانوية للبنينالخليل
التجاري72072زلومسعيدعادلعبد هللا26046334الراشدين الثانوية للبنينالخليل
التجاري87887.8ابو شمسيهمحمد صبحموسىفراس26046335الراشدين الثانوية للبنينالخليل
التجاري74374.3باليعطاحسنقاسم26046336الراشدين الثانوية للبنينالخليل
التجاري59759.7الھيمونيمحمدمنذرمعتصم26046338الراشدين الثانوية للبنينالخليل
التجاري72172.1قعقورأحمدسعديأحمد26046340ذكور ترقوميا الثانويةالخليل
التجاري59359.3الجعافرهمحمدعزتادم26046341ذكور ترقوميا الثانويةالخليل
التجاري71971.9شاللفهحسننمرايمن26046342ذكور ترقوميا الثانويةالخليل
التجاري57457.4اغريبحسنعطيةحسن26046344ذكور ترقوميا الثانويةالخليل
التجاري68668.6الذباينهحسينمحمودحسين26046345ذكور ترقوميا الثانويةالخليل
التجاري78778.7اغريبعبدالوھابمحمدسائد26046346ذكور ترقوميا الثانويةالخليل
التجاري57057ارطيشعبدالرحمنفتحيشجاع26046347ذكور ترقوميا الثانويةالخليل
التجاري69769.7اغريبعبدالرحمنمحمدعبد الرحمن26046348ذكور ترقوميا الثانويةالخليل
التجاري75975.9ابو ساكورعبد الفتاحھانيعبد الفتاح26046349ذكور ترقوميا الثانويةالخليل
التجاري62262.2طرشانعبدالفتاحنائلعلي26046350ذكور ترقوميا الثانويةالخليل
التجاري59759.7ابوساكورعبدالقادرعدنانمحمد26046353ذكور ترقوميا الثانويةالخليل
التجاري73973.9طنينهمحمدنبيلمحمد26046355ذكور ترقوميا الثانويةالخليل
التجاري76376.3فطافطهمحمودعباسمصعب26046356ذكور ترقوميا الثانويةالخليل
التجاري74974.9غريبمحمدعبدالسالممعاذ26046357ذكور ترقوميا الثانويةالخليل
التجاري68168.1غريبمحمدعبدالسالممعتصم26046358ذكور ترقوميا الثانويةالخليل
التجاري78178.1ابوحلتممحمدنايلمعتصم26046359ذكور ترقوميا الثانويةالخليل
التجاري69469.4ذباينهاسماعيلماھروسام26046360ذكور ترقوميا الثانويةالخليل
التجاري74774.7ذباينهعبدالھادياحمدوليد26046361ذكور ترقوميا الثانويةالخليل
التجاري71571.5الجعبهديبمحمد حاتماحالم26046401محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل



التجاري76776.7شيوخيحسنعزاماخالص26046402محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
التجاري62262.2دويكعبد القادرخالداسراء 26046403محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
التجاري71371.3قواسمهعبد السميععمراسيل26046406محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
التجاري83383.3محتسبمحمدسليمانافنان26046407محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
التجاري68668.6 صب لبن محمد رجبمحمدافنان26046408محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
التجاري80380.3اقنيبيعبد الحكيممحمد شريفانوار26046411محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
التجاري72272.2النتشهمحمد ديبمحمد عليانوار26046412محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
التجاري86386.3طباخيعدنانبسامايات 26046413محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
التجاري78078الشويكيمنيرتيسيرايمان26046414محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
التجاري81981.9زغيرسلمانسميرايمان26046415محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
التجاري58258.2قواسميعبد الحقوليدبدريه26046416محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
التجاري75675.6بدرمحمد شحدهاسحقبراءه26046418محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
التجاري88488.4سياجمحفوظمنذربيان26046420محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
التجاري78678.6القواسمهعبد القادرجوادتسنيم26046421محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
التجاري62062الجنيديمحمدعبد المنعمتسنيم26046422محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
التجاري79079مسكمصطفىمحمودتھاني26046423محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
التجاري79679.6كرامهعبد الجوادحاتمجمانه26046424محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
التجاري68168.1ابو ضبعاتمحمد ديابيوسفدعاء26046428محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
التجاري59659.6ابو نجمهمطلقمحمد ارفاعيديانه26046429محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
التجاري77777.7سعيدراشدنبيلديما26046430محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
التجاري67067خطيبمحمدفؤادرانيه26046431محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
التجاري75175.1ابو مرخيهخليلحسنرزان26046432محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
التجاري92492.4بايضمحمدشعبانرزان26046433محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
التجاري66466.4ھشلمونشاكرماھررزان26046434محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
التجاري70670.6الجعبهحمدينافذرشيده26046436محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
التجاري91291.2شاھينعز الديننزاررنين26046437محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
التجاري60660.6عابدينعبد الكريمعطارھام26046438محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
التجاري65565.5الجنيديمصباحفھدرھام26046439محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
التجاري77377.3الجنيديمصباحفھدروان26046440محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
التجاري66866.8زغيرعبد المجيدماجدروان26046441محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
التجاري67367.3حرباويادريسعبد المنعمريم26046443محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل



التجاري81581.5زغيريوسفعبد المعطيسجا26046444محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
التجاري70270.2الھيمونيعبد الفتاحوليدسجى26046446محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
التجاري86886.8ادريسعمرانياسرسلوى26046447محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
التجاري73173.1سكافيھاشمعبد الرؤوفسناء26046448محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
التجاري85985.9فنونعبد الرزاقمحمد عمادشروق26046450محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
التجاري70870.8زلومخليلخميسشروق26046451محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
التجاري87687.6قواسمهسالممصطفىشروق26046452محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
التجاري70070قنيبييوسفھانيشفاء26046453محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
التجاري68568.5ابو ھدوانبدرروبينشھد26046454محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
التجاري73973.9الھيمونيمحمدياسرصفا26046455محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
التجاري55955.9القدسيسالمسميرصفاء26046456محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
التجاري77077المحتسبسليموائلضحى26046457محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
التجاري65165.1"عيده حرباوي" راشدعدنانعسليه26046458محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
التجاري80780.7المحتسبعبد الرزاقمحمد اسعدعال26046459محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
التجاري80880.8نتشهرمضانمحمد سعديعنان26046460محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
التجاري76776.7زعتريعبد الحفيظجمالغيداء26046461محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
التجاري69469.4شاھينعز الدينفھدلنا26046463محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
التجاري73773.7شاھينمحمد عونيغسانمرام26046464محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
التجاري70070بدرمحمد امينمحمد عدنانمريم26046465محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
التجاري59859.8قصراويطالبمحمد غالبمالك26046466محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
التجاري59759.7قواسمهمحمدنضالمنار26046467محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
التجاري63663.6سيد احمديوسفمازنمنى26046468محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
التجاري66966.9زلومكايدمازنميس26046469محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
التجاري93793.7ابو زينهثلجيعبد الحميدنداء26046471محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
التجاري87287.2شاورسعديفوازنداء26046472محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
التجاري75575.5سياجشاكرماجدنرمين26046473محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
التجاري73373.3قفيشهاسماعيلعريفنور26046474محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
التجاري73773.7زلومسعيدنبيلھبه26046475محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
التجاري76576.5جعبريزيدانرضوانوداد26046476محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
التجاري70070بحرمحمودزياداماني26046477السيدة ساره الثانويةالخليل
التجاري81281.2شاھينفضلمحمد فوازبراءه26046478السيدة ساره الثانويةالخليل



التجاري63963.9عويويعبد الفتاحراغببيان26046479السيدة ساره الثانويةالخليل
التجاري80480.4جعبهشكريعبد الكريمدولت26046481السيدة ساره الثانويةالخليل
التجاري76076غيثعثمانمحمد صالحدينا26046482السيدة ساره الثانويةالخليل
التجاري70670.6ابو رجبعيسىماجدربى26046483السيدة ساره الثانويةالخليل
التجاري70970.9دنديسسالموليدرنا26046485السيدة ساره الثانويةالخليل
التجاري88288.2ابوعيشهمحمودنزارسجى26046486السيدة ساره الثانويةالخليل
التجاري84384.3النتشةسعيدعمادسماح26046487السيدة ساره الثانويةالخليل
التجاري81581.5بدرشاكرجوادسمر26046488السيدة ساره الثانويةالخليل
التجاري82282.2ابو سنينهفوزيمحمد ماھرسھى26046489السيدة ساره الثانويةالخليل
التجاري69969.9رمضانمصطفىمحمدعزيزه26046490السيدة ساره الثانويةالخليل
التجاري69269.2جعبهمحمدفتحيفداء26046491السيدة ساره الثانويةالخليل
التجاري80280.2محتسبيوسفمحمد ناصرنداء26046492السيدة ساره الثانويةالخليل
التجاري76176.1عابدينمحمديعقوبنسرين26046493السيدة ساره الثانويةالخليل
التجاري83783.7كركيابراھيمنزيهنور26046494السيدة ساره الثانويةالخليل
التجاري68368.3ابو رجبفايزجميلھبه26046495السيدة ساره الثانويةالخليل
التجاري80180.1محتسبمصباحخالدھبه26046496السيدة ساره الثانويةالخليل
التجاري79079نتشهياقيننافذھديل26046497السيدة ساره الثانويةالخليل
التجاري68168.1اشمرمحمدوائلوالء26046498السيدة ساره الثانويةالخليل
التجاري67767.7بدرجميلسعدياالء26046499ياسر عمرو الثانوية للبناتالخليل
التجاري70070دوفشعبد الحيانورتسنيم26046500ياسر عمرو الثانوية للبناتالخليل
التجاري77677.6عمروحسيناحمدخديجه26046501ياسر عمرو الثانوية للبناتالخليل
التجاري67267.2بدرعمرانعزامدعاء26046502ياسر عمرو الثانوية للبناتالخليل
التجاري70170.1ايوبھاشميوسفرزان26046503ياسر عمرو الثانوية للبناتالخليل
التجاري63063الشويكيمنيرحجازيروند26046504ياسر عمرو الثانوية للبناتالخليل
التجاري79679.6ابو سنينهموسىفايزريم26046505ياسر عمرو الثانوية للبناتالخليل
التجاري68168.1عيدهعريفجوديسحر26046506ياسر عمرو الثانوية للبناتالخليل
التجاري68768.7غانمشعباننائلشروق26046507ياسر عمرو الثانوية للبناتالخليل
التجاري78378.3جعبهكاملسھيلضحى26046508ياسر عمرو الثانوية للبناتالخليل
التجاري92692.6ابو عصبمحمدفايزمالك26046509ياسر عمرو الثانوية للبناتالخليل
التجاري65865.8دنديسرجبكمالمنار26046510ياسر عمرو الثانوية للبناتالخليل
التجاري81181.1اطرشمحمدوحيدمنتھى26046511ياسر عمرو الثانوية للبناتالخليل



التجاري75575.5غانم نايفزھيرنداء26046512ياسر عمرو الثانوية للبناتالخليل
التجاري91991.9طهشاكر محمد عيدھبه26046513ياسر عمرو الثانوية للبناتالخليل
التجاري92392.3ابو قويدرأحمدنايفاسالم26046514الشھيد عبد العزيز ابو سنينةالخليل
التجاري68168.1االطرشاحمدياقينانصار26046515الشھيد عبد العزيز ابو سنينةالخليل
التجاري72072وزوزمحمدعماد الدينحنين26046518الشھيد عبد العزيز ابو سنينةالخليل
التجاري71271.2الشريفمحمدحسينخديجه26046519الشھيد عبد العزيز ابو سنينةالخليل
التجاري79579.5طهنعمانسفيانروان26046521الشھيد عبد العزيز ابو سنينةالخليل
التجاري94994.9اجريويمحمودوليدساميه26046522الشھيد عبد العزيز ابو سنينةالخليل
التجاري63263.2ابو حديداسحقعز الدينسحر26046523الشھيد عبد العزيز ابو سنينةالخليل
التجاري72272.2ساليمهنمورمخلصشرين26046524الشھيد عبد العزيز ابو سنينةالخليل
التجاري80880.8وزوزاسماعيليوسفعبير26046525الشھيد عبد العزيز ابو سنينةالخليل
التجاري83283.2محتسبخيريأنورغاده26046526الشھيد عبد العزيز ابو سنينةالخليل
التجاري55655.6االطرشعزاتغالبلبيبه26046529الشھيد عبد العزيز ابو سنينةالخليل
التجاري74774.7اسعيدعثمانعدنانلميس26046530الشھيد عبد العزيز ابو سنينةالخليل
التجاري86986.9عاشورمحمدحفظيمروه26046532الشھيد عبد العزيز ابو سنينةالخليل
التجاري62662.6طهعبد الحليمحجازيمنار26046533الشھيد عبد العزيز ابو سنينةالخليل
التجاري95095تكروريعثمانياسيناسراء26046535علي غازي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
التجاري74574.5كركيفايزنصاراشجان26046536علي غازي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
التجاري78978.9القيسيعبد الكريم فرج هللا ايناس26046537علي غازي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
التجاري70270.2سدرراغببسامباسمه26046538علي غازي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
التجاري97097التكرورييوسفمنيردعاء26046539علي غازي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
التجاري81681.6جعبرياسحقسامي دنيا26046540علي غازي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
التجاري62262.2ابو عصبحسن عبد المعطيرشا26046541علي غازي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
التجاري54754.7الدويكجودتابراھيمرغد26046542علي غازي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
التجاري83383.3المحتسبحافظعمر رنا 26046543علي غازي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
التجاري80880.8ابو عصبامينيسريرنا 26046544علي غازي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
التجاري92892.8مسكمنيرانورريم 26046545علي غازي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
التجاري64864.8نتشهمحمد خضرعصامسماح26046546علي غازي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
التجاري70870.8زلومعبد الرزاقفرجسندس26046547علي غازي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
التجاري88588.5شيوخيحسن ھانيشروق26046548علي غازي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
التجاري67167.1زعتريغالبمصباح شريھان26046549علي غازي المحتسب الثانوية للبناتالخليل



التجاري73973.9الزعتريغالبعبد الكريم صابرين 26046550علي غازي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
التجاري67667.6الجعبريرأفتياسرضحى26046551علي غازي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
التجاري80480.4عبيدوسليمان عزام عبير 26046552علي غازي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
التجاري89789.7نتشه عيدعبد الباسطغاده 26046553علي غازي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
التجاري87687.6يونسسالمهسھيل غدير26046554علي غازي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
التجاري71571.5سيوريمحمد عليمحمود مجدولين26046555علي غازي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
التجاري80880.8قواسمهنمرصالح مرام26046556علي غازي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
التجاري93893.8بكريربحي نبيه مروه 26046557علي غازي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
التجاري74874.8جعبريمحمدجويد نداء26046558علي غازي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
التجاري68468.4جعبريعبد المعطيبسامنعيمه26046559علي غازي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
التجاري87887.8الزعتريعبد الرحمننمرھيا26046561علي غازي المحتسب الثانوية للبناتالخليل
التجاري81881.8فطافطهحسنرضواناسراء26046562بنات ترقوميا الثانويةالخليل
التجاري91991.9اغريبمحمدعبدالرحمناسماء26046563بنات ترقوميا الثانويةالخليل
التجاري79079قباجهمصطفىعدناناسيل26046564بنات ترقوميا الثانويةالخليل
التجاري88188.1دبابسهمحمدمحموداالء26046565بنات ترقوميا الثانويةالخليل
التجاري67667.6اغريبيوسفاسحقبراء26046566بنات ترقوميا الثانويةالخليل
التجاري63963.9دبابسهعبدالمنعمحرببيان26046567بنات ترقوميا الثانويةالخليل
التجاري79079اغريبعبدالمھديايادجمانه26046568بنات ترقوميا الثانويةالخليل
التجاري71371.3قباجهابراھيمغسانحنين26046569بنات ترقوميا الثانويةالخليل
التجاري65765.7طنينهحمدانمحمودحنين26046570بنات ترقوميا الثانويةالخليل
التجاري80380.3دبابسهعزميابراھيمدعاء26046571بنات ترقوميا الثانويةالخليل
التجاري63063قباجهسالمعيددعاء26046572بنات ترقوميا الثانويةالخليل
التجاري74474.4طنينهعبدهللابسامرانيه26046574بنات ترقوميا الثانويةالخليل
التجاري91791.7فطافطهعبدالحميدعدليرنا26046575بنات ترقوميا الثانويةالخليل
التجاري90990.9طنينهمحمدعبدالفتاحريما26046576بنات ترقوميا الثانويةالخليل
التجاري72772.7ابوحلتمأحمدعزميسحر26046577بنات ترقوميا الثانويةالخليل
التجاري96496.4فطافطهحسنماھرشيماء26046580بنات ترقوميا الثانويةالخليل
التجاري81381.3شاللفهأحمدمحمدفاتن26046581بنات ترقوميا الثانويةالخليل
التجاري81781.7ابوساكورعبدالرحمنياسرلمياء26046582بنات ترقوميا الثانويةالخليل
التجاري55955.9طنينهسليمانراجحمرفت26046583بنات ترقوميا الثانويةالخليل
التجاري80280.2فطافطهعبدالمنعمسميحنعيمه26046584بنات ترقوميا الثانويةالخليل



التجاري82782.7دبابسةمحمدماھروداع26046585بنات ترقوميا الثانويةالخليل
التجاري71571.5طردهيوسفعبد الفتاحاريج26046586بنات تفوح الثانويةالخليل
التجاري66966.9رزيقاتمحمودفايزانوار26046588بنات تفوح الثانويةالخليل
التجاري80280.2طردهاحمدمحمودحنان26046589بنات تفوح الثانويةالخليل
التجاري86186.1رزيقاتنصريوليدحنان26046590بنات تفوح الثانويةالخليل
التجاري64064زعمطمحمدمحمودحنين26046591بنات تفوح الثانويةالخليل
التجاري64564.5رزيقاتأحمدنعمانرونه26046592بنات تفوح الثانويةالخليل
التجاري92392.3خمايسهمحمدمحمودشروق26046593بنات تفوح الثانويةالخليل
التجاري87187.1رزيقاتراجحعريفصابرين26046594بنات تفوح الثانويةالخليل
التجاري72572.5رزيقاتمحمدغالبفاطمه26046595بنات تفوح الثانويةالخليل
التجاري65365.3ارزيقاتسلمانيوسفنورا26046596بنات تفوح الثانويةالخليل
التجاري71271.2طردهعامرحسنھديل26046597بنات تفوح الثانويةالخليل
التجاري75175.1طردهمحمدشاھرھنادي26046598بنات تفوح الثانويةالخليل
التجاري59959.9طردهابراھيممحمدوجدان26046599بنات تفوح الثانويةالخليل

التجاري70670.6حتاويابراھيماحمداسماعيل27046651ذكور اذنا الثانويةجنوب الخليل
التجاري62062بطرانمحمدمشھورانس27046653ذكور اذنا الثانويةجنوب الخليل
التجاري65265.2البطرانھاشمابراھيمحذيفه27046656ذكور اذنا الثانويةجنوب الخليل
التجاري65665.6فرج هللامحمداسماعيلحسن27046657ذكور اذنا الثانويةجنوب الخليل
التجاري67667.6طميزهحسنمحمدحسن27046658ذكور اذنا الثانويةجنوب الخليل
التجاري56856.8نجارخليلجميلخليل27046660ذكور اذنا الثانويةجنوب الخليل
التجاري59959.9عواودهعبدهللاعبدالفتاحسالم27046664ذكور اذنا الثانويةجنوب الخليل
التجاري68668.6فرج هللاعبدالقادرعوادسالم27046665ذكور اذنا الثانويةجنوب الخليل
التجاري58858.8بطرانمحمودمحمدمجاھد27046670ذكور اذنا الثانويةجنوب الخليل
التجاري59159.1اطميزهصقرجمالمحمد27046672ذكور اذنا الثانويةجنوب الخليل
التجاري59559.5صوايفهخليلعبدالعزيزمحمد27046673ذكور اذنا الثانويةجنوب الخليل
التجاري79479.4القزقياحمدعبد الجليلاحمد27046678ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
التجاري69469.4المشارقهسليمانعبدالقادراحمد27046679ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
التجاري88788.7عمروعبدالقادرعلياحمد27046680ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
التجاري67067التالحمهمحمدسلماناشرف27046681ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
التجاري71271.2سويطيمحمدسليماناشرف27046682ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
التجاري86786.7ھوارينخليلمحمدانس27046683ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل



التجاري69169.1ابوھليلموسىابراھيمحازم27046685ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
التجاري85685.6دسهعبد المجيدوليدخليل27046687ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
التجاري75675.6التالحمهيوسفأحمدصائب27046689ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
التجاري66366.3عواودهطالبمحمودصالح الدين27046690ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
التجاري72272.2تالحمهحسنمحمدصھيب27046691ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
التجاري67267.2كتلوعبد النبيناصرضياء الدين27046692ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
التجاري66166.1نصر هللامحمدساكتطارق27046693ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
التجاري68368.3دميريمحمد عونيھشامعوني27046694ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
التجاري73573.5مصلحعليأحمدمحمد27046695ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
التجاري60960.9رجعيمحمدفھميمحمد27046696ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
التجاري62162.1ابو عطوانموسىمحمدمحمود27046697ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
التجاري80480.4سويطيعبدهللاياسرمعتز27046698ذكور ماجد ابو شرارجنوب الخليل
التجاري66566.5خاليلهاسماعيلمحمدمامون27046707ذكور السموع الثانويةجنوب الخليل
التجاري72872.8حوامدهاسماعيلنايفمحمد27046709ذكور السموع الثانويةجنوب الخليل
التجاري68268.2ابوكرشموسىمسلممعتز27046710ذكور السموع الثانويةجنوب الخليل
التجاري67267.2بطرانديببسامحنين27046751بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
التجاري73473.4نوفلاحمدفوزيروان27046752بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
التجاري76576.5اطميزهعثمانمحمدروال27046753بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
التجاري89289.2اطميزهيوسفمحمدشروق27046754بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
التجاري92192.1بطرانحسناسماعيلصابرين27046755بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
التجاري80980.9شاللدهمحمودمحمدصفاء27046756بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
التجاري87487.4طمايزهكاملجبرعبير27046757بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
التجاري89989.9اسليميهمحمودعوضفداء27046758بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
التجاري79079طميزهبدويعاطفميساء27046759بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
التجاري92792.7اطميزهابراھيممحمدنسرين27046760بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
التجاري65665.6اسليمياسماعيلمحمدنوال27046761بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
التجاري74174.1اسليميهعبد الفتاحعلينيفين27046762بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
التجاري69969.9سليميهمحمدعيسىنيفين27046763بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
التجاري62962.9ذيبيوسفنضالھديل27046764بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
التجاري75975.9طميزهديابمحمدھنادي27046765بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل
التجاري80080اطميزهمحمدھشاموفاء27046766بنات اذنا الثانويةجنوب الخليل



التجاري67067السويطيمحمدوليداشجان27046769بنات بيت عوا الثانويةجنوب الخليل
التجاري67067مسالمهابراھيممحمودسميه27046771بنات بيت عوا الثانويةجنوب الخليل
التجاري56756.7سويطيحسنعبدالعزيزفاطمة27046775بنات بيت عوا الثانويةجنوب الخليل
التجاري72672.6حروبأحمدعدناناسراء27046781بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
التجاري71371.3شرحهعبدربهعدناناالء27046782بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
التجاري76676.6فقوسهحسنابراھيمامال27046783بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
التجاري81381.3الدرابيعيوسفإسماعيلأسماء27046785بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
التجاري85185.1الشعراويمحمودمحمدبلقيس27046786بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
التجاري77877.8سويطيمحمدياسرتسبيح27046787بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
التجاري95495.4راشدعبدهللامحمدرضاب27046789بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
التجاري73573.5سويطيهمحمدشريفسالم27046791بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
التجاري81681.6اطبيشهسالمهمحمدسمر27046792بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
التجاري89189.1القيسيحسينانورليانه27046794بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
التجاري65665.6النمورهحامدمحمد جھادھبه27046797بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
التجاري88788.7رجوبعبدالجليلعامرھال27046799بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
التجاري71471.4اوالد محمدموسىأحمدوفاء27046800بنات دورا الثانويةجنوب الخليل
التجاري74774.7وريداتمحموديوسفاسراء27046802بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
التجاري78478.4ھوارينحجيھانياسيل27046803بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
التجاري66766.7الوريداتحمدرسمياشجان27046804بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
التجاري64264.2سمامرهمحمدجميلانوار27046805بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
التجاري57057ابو شرخمحمودخليلايمان27046806بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
التجاري59459.4وريداتمحمودعادلبيان27046807بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
التجاري78878.8الوريداتحسينكاملتسنيم27046808بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
التجاري73873.8اسعيفانابراھيمعمروجمانه27046809بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
التجاري59359.3ابو عالنمحمديوسفروان27046811بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
التجاري84684.6وريداتطالبزيادسماح27046813بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
التجاري66766.7الطلمحمدنصارشذا27046814بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
التجاري68668.6صبيححسينثابتعال27046815بنات الظاھرية الثانويةجنوب الخليل
التجاري79879.8مغنمعبد السالمعبد هللايات27046820بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
التجاري58358.3رشيدمحمداحمدايه27046821بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
التجاري85085ھرينيابراھيممثقالحنان27046823بنات يطا الثانويةجنوب الخليل



التجاري64064جبرينعيسىيونسختام27046825بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
التجاري68268.2ابو فنارسالممحمدلينا27046828بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
التجاري65965.9ابو قبيطةموسىماجدمدلين27046829بنات يطا الثانويةجنوب الخليل
التجاري75675.6زماعرهاحمدمحمدابراھيم25046901حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل
التجاري83283.2عويضاتموسىعبدالھادياسالم25046903حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل
التجاري82282.2نجاراسماعيلفايزحمزه25046905حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل
التجاري71971.9جلقاحمدسعيدشادي25046907حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل
التجاري62362.3مشعلمحمودعيسىعالء25046908حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل
التجاري91791.7الشريفعبدالرحمنعبدالرحيمعلي25046909حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل
التجاري85085الجنازرهمصطفىغالبقصي25046910حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل
التجاري69269.2مضيةعبدالعزيزھشامكريم25046911حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل
التجاري59759.7كراجاتعبدالحميدربحيمحمد25046912حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل
التجاري74074نوفلمحمداسماعيلمحمود25046914حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل
التجاري91591.5جلياعبدهللامحمدنضال25046917حلحول الثانوية للبنينشمال الخليل
التجاري75275.2الجرداتعليمحمدزين الدين25046923سعير الثانوية للبنينشمال الخليل
التجاري56356.3الشاللدهصالحسميحسعيد25046924سعير الثانوية للبنينشمال الخليل
التجاري53753.7جرداتعطيهمحمدفادي25046926سعير الثانوية للبنينشمال الخليل
التجاري57557.5غيثمحمودموسىلؤي25046928سعير الثانوية للبنينشمال الخليل
التجاري64864.8غيثمحمودسميرمحمد25046931سعير الثانوية للبنينشمال الخليل
التجاري88488.4عابدأحمدضراراحمد25046934بيت امر الثانوية للبنينشمال الخليل
التجاري79679.6اللحاممحمدعماداحمد25046935بيت امر الثانوية للبنينشمال الخليل
التجاري92092الوھادينعيسىاحمدادھم25046936بيت امر الثانوية للبنينشمال الخليل
التجاري77477.4صبارنهعبدالحميديوسفايھاب25046938بيت امر الثانوية للبنينشمال الخليل
التجاري75675.6بريغيثحسينساميسلطان25046941بيت امر الثانوية للبنينشمال الخليل
التجاري83683.6حميداتموسىوفيقمحمد25046945بيت امر الثانوية للبنينشمال الخليل
التجاري72972.9ابوماريهاحميدابراھيممعتصم25046946بيت امر الثانوية للبنينشمال الخليل
التجاري74774.7دبابسهمحمودحسنحسان25046949نوبا الثانوية للبنينشمال الخليل
التجاري73973.9دبابسهمحمداسامهعمار25046952نوبا الثانوية للبنينشمال الخليل
التجاري80780.7البيدقحسنمحمدعمر25046953نوبا الثانوية للبنينشمال الخليل
التجاري88488.4كفافيحسنتوفيقفارس25046954نوبا الثانوية للبنينشمال الخليل
التجاري75075وحوشاحمدمحموداالء25047001حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل



التجاري62762.7الشريفنديمنزارحنين25047003حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
التجاري58358.3قاعودمحمدناصرسميه25047005حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
التجاري86186.1دارالبومحمديونسنداء25047007حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
التجاري80080عقلاسماعيلمازنھبه25047008حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
التجاري60660.6حنيحناحمدخالدوالء25047009حلحول الثانوية للبناتشمال الخليل
التجاري74474.4عموريمباركفتحياسحار25047011بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
التجاري68668.6مناصرةداوودمعاذاسيل25047012بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
التجاري84584.5ابو العدسمحمدموسىامل25047013بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
التجاري86186.1مناصرهمحمدموسىانوار25047014بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
التجاري85685.6مناصرةابراھيمفتحيبيان25047015بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
التجاري76776.7زيداتضامنعبد القادردعاء25047016بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
التجاري76876.8طرايرةعيسىموسىسجى25047017بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
التجاري66766.7الزيداتعبد العزيزفؤادسندس25047018بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
التجاري74574.5المناصرةاسماعيليوسفشروق25047019بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
التجاري77677.6الزيداتسليمانمحمدفاطمة25047021بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
التجاري73173.1المناصرةاسماعيلموسىلميس25047022بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
التجاري69169.1الطرايرةمحمدعبدهللامدلين25047023بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
التجاري70270.2مناصرهاسماعيلغسانمجدل25047024بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
التجاري74774.7الحميداتمحمودمصطفىمروى25047025بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليل
التجاري88788.7جرداتمحمدحازماصاله25047026سعير الثانوية للبناتشمال الخليل
التجاري81481.4شاللدهاحمدسعدبيان25047027سعير الثانوية للبناتشمال الخليل
التجاري91191.1المطورعبدالكريممحمدسناء25047028سعير الثانوية للبناتشمال الخليل
التجاري65565.5شاللدهطالبعدنانشروق25047029سعير الثانوية للبناتشمال الخليل
التجاري74974.9الطروهعبدالمجيدرزقفاتن25047031سعير الثانوية للبناتشمال الخليل
التجاري92392.3اللھاليهابراھيمعليليلى25047032سعير الثانوية للبناتشمال الخليل
التجاري85385.3جرداتعبدالرحمنحازممروه25047033سعير الثانوية للبناتشمال الخليل
التجاري83183.1فروخخليلناجحمنى25047034سعير الثانوية للبناتشمال الخليل
التجاري76976.9طروهاحمديوسفناريمان25047035سعير الثانوية للبناتشمال الخليل
التجاري64764.7شاللدهعبدالفتاحاحمدنجالء25047036سعير الثانوية للبناتشمال الخليل
التجاري89089جرداتعميرنبيلياسمين25047037سعير الثانوية للبناتشمال الخليل
التجاري55755.7بحرخليلعلىاسالم25047038بيت امر الثانوية للبناتشمال الخليل



التجاري96996.9عالميحسنفھيمآيه25047040بيت امر الثانوية للبناتشمال الخليل
التجاري59259.2ابوسارهجمالروحيديانا25047041بيت امر الثانوية للبناتشمال الخليل
التجاري91391.3عالمهخضرناصرروان25047043بيت امر الثانوية للبناتشمال الخليل
التجاري63463.4الوھادينعبدهللامحمدسنين25047045بيت امر الثانوية للبناتشمال الخليل
التجاري58758.7عالمهيونساحمدنھال25047048بيت امر الثانوية للبناتشمال الخليل
التجاري72072غنيماتمحمدتيسيراسماء25047050الفاروق الثانوية للبناتشمال الخليل
التجاري69069غنيماتامينمحموداسماء25047051الفاروق الثانوية للبناتشمال الخليل
التجاري65765.7حزيناحمدفتحيحنان25047052الفاروق الثانوية للبناتشمال الخليل
التجاري73173.1غنيماتيوسفمحمدسجا25047054الفاروق الثانوية للبناتشمال الخليل
التجاري72172.1غنيماتعيسىخليلمريم25047058الفاروق الثانوية للبناتشمال الخليل
التجاري68468.4شروفمحمودعفيفتسنيم25047061نوبا الثانوية للبناتشمال الخليل
التجاري83583.5شروفعبدهللاحمدروال25047063نوبا الثانوية للبناتشمال الخليل
التجاري71471.4سخارنهمحمداحمدريم25047064نوبا الثانوية للبناتشمال الخليل
التجاري64364.3ابوالعرايسأحمدجميلساجده25047065نوبا الثانوية للبناتشمال الخليل
التجاري77177.1قواسمهمحموداسامهشروق25047066نوبا الثانوية للبناتشمال الخليل
التجاري78678.6دباسمحمودمحمدغيداء25047067نوبا الثانوية للبناتشمال الخليل
التجاري84084ابوحسينعبدالھاديرشادنور25047068نوبا الثانوية للبناتشمال الخليل
التجاري58358.3ابوسليمعثمانعبد الكريماسامه18047101ذكور نعلين الثانويةرام هللا
التجاري69169.1وھدانسعيدساريعبيده18047103ذكور نعلين الثانويةرام هللا
التجاري80880.8ابو سليميوسفراشدمجد18047104ذكور نعلين الثانويةرام هللا
التجاري59959.9رياحيشفيقعصاممحمد18047106ذكور نعلين الثانويةرام هللا
التجاري65765.7جرارمحمدسھيلاحمد18047107الھاشمية الثانويةرام هللا
التجاري64764.7شلطفمحمودكمالاشرف18047109الھاشمية الثانويةرام هللا
التجاري81981.9سليميوسفوليدانس18047110الھاشمية الثانويةرام هللا
التجاري69869.8درسحسنكايدجھاد18047112الھاشمية الثانويةرام هللا
التجاري82382.3دراوشةعاكفحسينعاكف18047114الھاشمية الثانويةرام هللا
التجاري65665.6عبد الفتاححسينموسىعمرو18047116الھاشمية الثانويةرام هللا
التجاري71271.2عدوياحمدمحمدميالد18047119الھاشمية الثانويةرام هللا
التجاري81381.3ضمرةمحمدنبيليزن18047120الھاشمية الثانويةرام هللا
التجاري74374.3جايحيونساسامةيونس18047121الھاشمية الثانويةرام هللا
التجاري72572.5مصطفىإبراھيمحسناسماء18047202بنات رام هللا الثانويةرام هللا



التجاري77177.1دحدححسنتيسيراالء18047203بنات رام هللا الثانويةرام هللا
التجاري80180.1المطريمحمودخالدايناس18047204بنات رام هللا الثانويةرام هللا
التجاري80080نتشهزكريامحمد حربيبراء18047206بنات رام هللا الثانويةرام هللا
التجاري69069ادريسعبد الرحمنسميربيسان18047207بنات رام هللا الثانويةرام هللا
التجاري70270.2الخواجاأحمدخليلتسنيم18047209بنات رام هللا الثانويةرام هللا
التجاري75275.2فروخعايدسالمست االخوه18047211بنات رام هللا الثانويةرام هللا
التجاري73173.1المشھراويعبدالقادرساميسھر18047212بنات رام هللا الثانويةرام هللا
التجاري74874.8ابو سارهعبدالرحمنوليدشروق18047213بنات رام هللا الثانويةرام هللا
التجاري72972.9مربوعجابرفتحيشيماء18047214بنات رام هللا الثانويةرام هللا
التجاري84984.9صبحورادمحمودضحى18047216بنات رام هللا الثانويةرام هللا
التجاري84784.7عبدالقادرأحمدمصطفىمجدولين18047217بنات رام هللا الثانويةرام هللا
التجاري70170.1ابوكويكعيسىسليماننور18047219بنات رام هللا الثانويةرام هللا
التجاري82882.8ھرشهزكيمحمدھبه18047221بنات رام هللا الثانويةرام هللا
التجاري68968.9عاصيعامرتيسيرھنادي18047222بنات رام هللا الثانويةرام هللا
التجاري75675.6حزينمحمدجبرھيا18047223بنات رام هللا الثانويةرام هللا
التجاري75475.4حامدمحمدنوحاسراء18047226بنات سلواد الثانويةرام هللا
التجاري84084حماداحمدعبد الناصراسماء18047227بنات سلواد الثانويةرام هللا
التجاري75875.8صالحصالحعبد الرحمناية18047228بنات سلواد الثانويةرام هللا
التجاري59959.9حامداحمدراتبايمان18047229بنات سلواد الثانويةرام هللا
التجاري91091حسينمحمودجميلحنين18047231بنات سلواد الثانويةرام هللا
التجاري72172.1حمادحسينجمعةروان18047234بنات سلواد الثانويةرام هللا
التجاري57757.7صالححسينعبد االلهروان18047235بنات سلواد الثانويةرام هللا
التجاري65065حمادعبد الرحمنداھسسائدة18047236بنات سلواد الثانويةرام هللا
التجاري64764.7عوضعبد الرحمننظام الدينضحى18047237بنات سلواد الثانويةرام هللا
التجاري65865.8برغالشوكتغازيفاطمة18047238بنات سلواد الثانويةرام هللا
التجاري67967.9حديدعبد الجليلمحمدكفاية18047239بنات سلواد الثانويةرام هللا
التجاري82882.8حامدصالحيوسفناديا18047241بنات سلواد الثانويةرام هللا
التجاري60460.4ابو طريهنصارخميسنھى18047242بنات سلواد الثانويةرام هللا
التجاري80380.3حامدزين الدينجمالھيفاء18047243بنات سلواد الثانويةرام هللا
التجاري89089ياسينعمرعبد الرحيموسام18047244بنات سلواد الثانويةرام هللا

التجاري70470.4دار عبد الحليممحمدباسم االء19047301األموية الثانوية للبناتضواحي القدس



التجاري70970.9حميدمحمودمحمداماني19047303األموية الثانوية للبناتضواحي القدس
التجاري62162.1ردادربحيعمادأميرة19047304األموية الثانوية للبناتضواحي القدس
التجاري84184.1ابو عيدابراھيممحمودبراءة19047305األموية الثانوية للبناتضواحي القدس
التجاري71671.6جميلامينداودبيان19047306األموية الثانوية للبناتضواحي القدس
التجاري78778.7قنديلمحمداحمدريم19047308األموية الثانوية للبناتضواحي القدس
التجاري73973.9ابو عيدابراھيممحمدساجدة19047309األموية الثانوية للبناتضواحي القدس
التجاري72572.5بحرعيدعليابتسام19047312بنات ابوديس الثانويةضواحي القدس
التجاري93793.7بدرموسىاحمداحالم19047313بنات ابوديس الثانويةضواحي القدس
التجاري68268.2ربيعخليلفوازاحالم19047314بنات ابوديس الثانويةضواحي القدس
التجاري64964.9حلبيةدرويشعثماناسراء19047315بنات ابوديس الثانويةضواحي القدس
التجاري94894.8ابو ھاللمحمدوليدرنا19047316بنات ابوديس الثانويةضواحي القدس
التجاري75875.8ابو ھاللمحمدجمالرنين19047317بنات ابوديس الثانويةضواحي القدس
التجاري81681.6القنبررمضانحسنسناء19047318بنات ابوديس الثانويةضواحي القدس
التجاري88688.6حسيناحمدماجدصفاء19047319بنات ابوديس الثانويةضواحي القدس
التجاري81481.4الحدادتوفيقنافزمرام19047320بنات ابوديس الثانويةضواحي القدس
التجاري93293.2ابو فرحةاحمدعمرمنى19047321بنات ابوديس الثانويةضواحي القدس
التجاري87087كنعاننايفزيادنور19047323بنات ابوديس الثانويةضواحي القدس

التجاري68668.6ابوالويجميلجھادشادي24047407ھشام بن عبد الملك الثانويةاريحا
التجاري61061الفضيالتمحمودموسىصالح24047408ھشام بن عبد الملك الثانويةاريحا
التجاري56956.9غروفحسنعبدمحمد24047409ھشام بن عبد الملك الثانويةاريحا
التجاري80880.8فرحموسىصالحتمارا24047451بنات اريحا الثانويةاريحا
التجاري68768.7أشقررمضانمحمدربا24047454بنات اريحا الثانويةاريحا
التجاري92292.2الدعمانيوسفسليمانسميرة24047455بنات اريحا الثانويةاريحا
التجاري57557.5شتيهمحمودحسناحمد 13047501ذكور سلفيت الثانويةسلفيت
التجاري90290.2زبيديعليخليلاحمد 13047502ذكور سلفيت الثانويةسلفيت
التجاري73273.2عودهمحمودامجدخالد 13047506ذكور سلفيت الثانويةسلفيت
التجاري82782.7مرارمحمد عادلراشدعادل13047508ذكور سلفيت الثانويةسلفيت
التجاري91691.6مصريعبد الكريمزكيعبد الكريم13047509ذكور سلفيت الثانويةسلفيت
التجاري62162.1بني نمرهمصطفىمحمدمجدي13047515ذكور سلفيت الثانويةسلفيت
التجاري76776.7شتيهمحمودسائدمحمد 13047517ذكور سلفيت الثانويةسلفيت
التجاري77177.1رزق هللارزق هللاسليمانمحمد13047518ذكور سلفيت الثانويةسلفيت



التجاري77877.8ماضيسعيدناجحمحمد 13047519ذكور سلفيت الثانويةسلفيت
التجاري76676.6فتاشمحمودرائدمحمود13047520ذكور سلفيت الثانويةسلفيت
التجاري67967.9غورانياسماعيلانورميسره13047522ذكور سلفيت الثانويةسلفيت
التجاري61161.1شاھينفارسجمالنور الدين13047523ذكور سلفيت الثانويةسلفيت
التجاري54454.4ضحىمحسنماجدوسام13047524ذكور سلفيت الثانويةسلفيت
التجاري65065زھدمحمد نعيمزاھييزن13047525ذكور سلفيت الثانويةسلفيت
التجاري88088عراممحمودنائلاسامه13047529ذكور بديا الثانويةسلفيت
التجاري69169.1يعقوبيعقوبباسماسيد13047530ذكور بديا الثانويةسلفيت
التجاري64464.4عبيدمحمدعدليتامر13047533ذكور بديا الثانويةسلفيت
التجاري70970.9طهمحمودايھابعدنان 13047545ذكور بديا الثانويةسلفيت
التجاري60860.8سالمهسليمان خالدعالء 13047546ذكور بديا الثانويةسلفيت
التجاري66966.9طهاحمدايادعماد13047547ذكور بديا الثانويةسلفيت
التجاري69669.6ابو صفيه احمدواصف فايز 13047549ذكور بديا الثانويةسلفيت
التجاري61761.7كنعانمصطفىفايزكنعان 13047551ذكور بديا الثانويةسلفيت
التجاري60060عراممحمودوائلمحمود13047558ذكور بديا الثانويةسلفيت
التجاري58758.7عثمانمحموداديبمصطفى 13047559ذكور بديا الثانويةسلفيت
التجاري72372.3عبدالحقعيسى عبدالرازقمعتز13047562ذكور بديا الثانويةسلفيت
التجاري54354.3رابيمحمدمعتصموعد13047564ذكور بديا الثانويةسلفيت
التجاري59359.3سالمهيوسفعبدالحافظيوسف13047565ذكور بديا الثانويةسلفيت
التجاري79079نبعةيوسفعبدالعظيماحمد 13047566ذكور الزاوية الثانويةسلفيت
التجاري64964.9ردادأحمدحمدهللاديب13047567ذكور الزاوية الثانويةسلفيت
التجاري81981.9عياشحسنجميلاياد13047568ذكور الزاوية الثانويةسلفيت
التجاري82882.8ديكرجاشعالنايھاب13047569ذكور الزاوية الثانويةسلفيت
التجاري65865.8شمالويعمرعبدالرحيمايھاب13047570ذكور الزاوية الثانويةسلفيت
التجاري60860.8قدوسأحمدزاھرحسام13047573ذكور الزاوية الثانويةسلفيت
التجاري66266.2شقيرأنيسعبدالجوادحسين13047574ذكور الزاوية الثانويةسلفيت
التجاري68568.5عامرمحمدعليربيع13047575ذكور الزاوية الثانويةسلفيت
التجاري87187.1ردادسعيدأحمدسعيد13047576ذكور الزاوية الثانويةسلفيت
التجاري66866.8مرقدهحسنناصرسليمان13047577ذكور الزاوية الثانويةسلفيت
التجاري64264.2عامرصبريمحمدعاصم13047578ذكور الزاوية الثانويةسلفيت
التجاري74774.7موقديذيبمحمدعايد13047579ذكور الزاوية الثانويةسلفيت



التجاري55755.7شقيرعبدالحميدحافظعبدالحميد13047580ذكور الزاوية الثانويةسلفيت
التجاري84184.1رداديوسفمحمدعبدهللا13047581ذكور الزاوية الثانويةسلفيت
التجاري71971.9يوسفجودهجودتمأمون13047583ذكور الزاوية الثانويةسلفيت
التجاري72772.7أبو عصبيموسىابراھيممجد13047585ذكور الزاوية الثانويةسلفيت
التجاري64364.3دار ردادعمرمنيرمعاذ 13047588ذكور الزاوية الثانويةسلفيت
التجاري57557.5ابو يعقوبسليم ساميايھاب  13047593ذكور كفل حارس الثانويةسلفيت
التجاري73573.5حمادصالح عمادطارق13047598ذكور كفل حارس الثانويةسلفيت
التجاري65565.5االسعدمحمودعبد الفتاحفتحي 13047602ذكور كفل حارس الثانويةسلفيت
التجاري68368.3البوزيهعوضاحمدمؤنس 13047604ذكور كفل حارس الثانويةسلفيت
التجاري67767.7ابو يعقوبضامن عبد هللامصطفى 13047607ذكور كفل حارس الثانويةسلفيت
التجاري75875.8ابو يعقوبعبد هللاراجحناھد 13047608ذكور كفل حارس الثانويةسلفيت
التجاري61461.4ابو حجله محمد سعيدعلياحمد13047609ذكور دير استيا الثانويةسلفيت
التجاري62262.2مخلوفحسنمحمد أمينحسن13047610ذكور دير استيا الثانويةسلفيت
التجاري69469.4أبو حجلهعبدالعزيزيعقوبعبدالعزيز13047612ذكور دير استيا الثانويةسلفيت
التجاري87987.9عوضمحمدعطامبارك13047614ذكور دير استيا الثانويةسلفيت
التجاري57057ابداحمحمودنبيهامل13047653بنات سلفيت الثانويةسلفيت
التجاري83083عفانهعبدهللاسماعيلانوار13047654بنات سلفيت الثانويةسلفيت
التجاري65765.7الحلبينجيبكمالانوار13047655بنات سلفيت الثانويةسلفيت
التجاري74574.5عرامشريفجميلبرديس13047656بنات سلفيت الثانويةسلفيت
التجاري85585.5سليماحمدعمرتھاني13047657بنات سلفيت الثانويةسلفيت
التجاري83483.4بني يونسابراھيمفؤادجميلة 13047658بنات سلفيت الثانويةسلفيت
التجاري74874.8عبيدعبدالفتاحمحمدخديجة 13047659بنات سلفيت الثانويةسلفيت
التجاري69369.3زيرغازيفؤادرنين13047660بنات سلفيت الثانويةسلفيت
التجاري70070زھدعبدالرحمنمروانرنين13047661بنات سلفيت الثانويةسلفيت
التجاري72972.9فاتونيحسنجادهللاسالم13047663بنات سلفيت الثانويةسلفيت
التجاري79679.6عودهابراھيمحمدانسمر13047664بنات سلفيت الثانويةسلفيت
التجاري53153.1مرايطهعبداللطيفتيسيرسونيا13047665بنات سلفيت الثانويةسلفيت
التجاري65865.8ابوزاھرمنصوراديبصابرين13047666بنات سلفيت الثانويةسلفيت
التجاري72472.4دمدومطهبرھانصابرين13047667بنات سلفيت الثانويةسلفيت
التجاري78578.5اسليمهاحمدموسىعائشة13047668بنات سلفيت الثانويةسلفيت
التجاري63763.7عودهعبداللطيفسميرفرح13047670بنات سلفيت الثانويةسلفيت



التجاري82982.9ياسينمحمدرائدالرا13047671بنات سلفيت الثانويةسلفيت
التجاري57357.3عوادزھيرتوفيقلين13047672بنات سلفيت الثانويةسلفيت
التجاري62662.6زاھرمحمد ناصرجمالمالك13047673بنات سلفيت الثانويةسلفيت
التجاري83383.3محبوبهجابرمنذرمنى13047674بنات سلفيت الثانويةسلفيت
التجاري64764.7غزالحسينفتحينجالء13047675بنات سلفيت الثانويةسلفيت
التجاري69369.3عودهفوزيعصامنسرين13047677بنات سلفيت الثانويةسلفيت
التجاري88588.5معالياسماعيلسليمھيا13047679بنات سلفيت الثانويةسلفيت
التجاري76876.8خلفسليمأحمداسراء13047682بنات بديا الثانويةسلفيت
التجاري94794.7ابوحامدشريفسعداماني 13047683بنات بديا الثانويةسلفيت
التجاري75275.2بركاتابراھيممحموداية13047684بنات بديا الثانويةسلفيت
التجاري63863.8عراممحمودھائلحنين13047685بنات بديا الثانويةسلفيت
التجاري79379.3سالمهمحمدعارفرشا13047686بنات بديا الثانويةسلفيت
التجاري80180.1طهعبدالرحيمنزارريم13047687بنات بديا الثانويةسلفيت
التجاري83483.4صالحصالحشعيبسماح13047688بنات بديا الثانويةسلفيت
التجاري74674.6طهحكمتقيصرسماح13047689بنات بديا الثانويةسلفيت
التجاري60960.9رابيمحمدعصامسناء13047691بنات بديا الثانويةسلفيت
التجاري92692.6طهعفيفنائلسندس13047692بنات بديا الثانويةسلفيت
التجاري61861.8ابوصفيةمحمودسھاد13047693بنات بديا الثانويةسلفيت
التجاري73373.3صالحعبدالرحيماحمدعايشة13047694بنات بديا الثانويةسلفيت
التجاري82582.5سالمةابراھيمراضيفداء13047695بنات بديا الثانويةسلفيت
التجاري85985.9طهعطيهياسرفوزية13047696بنات بديا الثانويةسلفيت
التجاري70170.1طهمحمودايھابمرام13047698بنات بديا الثانويةسلفيت
التجاري62162.1سالمهجمالمحمدميسه13047700بنات بديا الثانويةسلفيت
التجاري89589.5طهحسنيعقيلنداء13047701بنات بديا الثانويةسلفيت
التجاري71171.1ابو صفيةمحمودنھاد13047702بنات بديا الثانويةسلفيت
التجاري79179.1عسافمصطفىمحمودھناء13047703بنات بديا الثانويةسلفيت
التجاري66366.3سيداحمديوسفرزقوردة13047705بنات بديا الثانويةسلفيت
التجاري80280.2سالمهنمرابراھيمياسمين13047706بنات بديا الثانويةسلفيت
التجاري70970.9صالحعبدالرحيمماھرياسمين13047707بنات بديا الثانويةسلفيت
التجاري77077بوزيهاحمد نعيم افنان  13047708ذكور كفل حارس الثانويةسلفيت
التجاري65865.8بوزيهاحمد مصطفىجھان13047709ذكور كفل حارس الثانويةسلفيت



التجاري76576.5سرورمحمودأنورافنان13047710ذكور دير استيا الثانويةسلفيت
التجاري81981.9منصورمصطفىنصارايمان 13047712ذكور دير استيا الثانويةسلفيت
التجاري62562.5القاضيفريدشاھربراء13047713ذكور دير استيا الثانويةسلفيت
التجاري82182.1أبو زيدحاتمناصرلين13047715ذكور دير استيا الثانويةسلفيت
التجاري71871.8عبدهللاعبدهللاأنورھنادي13047717ذكور دير استيا الثانويةسلفيت

التجاري81481.4يمكطهطالبجعفر11047805بيتا الثانوية للبنبنجنوب نابلس
التجاري63363.3معالمحمد رشديمحمد بدر حبيب11047806بيتا الثانوية للبنبنجنوب نابلس
التجاري78478.4بديراحمدھاللعاصم11047809بيتا الثانوية للبنبنجنوب نابلس
التجاري85585.5محامدهصالحسمرينمازن11047814بيتا الثانوية للبنبنجنوب نابلس
التجاري86286.2محامدهاحمدجميلمحمود11047815بيتا الثانوية للبنبنجنوب نابلس
التجاري90290.2احمدعبدهللاعودةمنتصر11047816بيتا الثانوية للبنبنجنوب نابلس
التجاري72472.4دويكاتمحمدعالنناصر11047817بيتا الثانوية للبنبنجنوب نابلس
التجاري71771.7خبايصهحسينعبد الرازقنھاد11047820بيتا الثانوية للبنبنجنوب نابلس
التجاري73673.6عبدهللامحمودشفيقھاشم11047821بيتا الثانوية للبنبنجنوب نابلس
التجاري87087خضيرأحمدحسينأيمن11047824حوارة الثانوية للبنينجنوب نابلس
التجاري70870.8صوفانلطفيشھيرمحمد11047836حوارة الثانوية للبنينجنوب نابلس
التجاري85885.8عوادمحمودحكمتمحمود11047838حوارة الثانوية للبنينجنوب نابلس
التجاري70470.4عليأحمدجبرأحمد11047841جماعين الثانوية للبنينجنوب نابلس
التجاري88188.1حسينابراھيمعبدالرحمنامجد11047844جماعين الثانوية للبنينجنوب نابلس
التجاري82482.4اسعداسعدتوفيقايھاب11047845جماعين الثانوية للبنينجنوب نابلس
التجاري80480.4حج عليعبدالرحيممحمودعاھد11047847جماعين الثانوية للبنينجنوب نابلس
التجاري58258.2الجمالعبداللطيفناصرفؤاد11047849جماعين الثانوية للبنينجنوب نابلس
التجاري86686.6ابو شعيبمحمد ذيبعمرمحمد11047852جماعين الثانوية للبنينجنوب نابلس
التجاري76076عوضعبدالقادرعمادمراد11047853جماعين الثانوية للبنينجنوب نابلس
التجاري62762.7ابو عمرمحمودجمالمشتاق11047854جماعين الثانوية للبنينجنوب نابلس
التجاري68968.9غازييوسفعبدهللامھند11047856جماعين الثانوية للبنينجنوب نابلس
التجاري88888.8ديريهزعليوسفاحمد11047858عقربا الثانوية للبنينجنوب نابلس
التجاري52552.5بني جابرعبدهللاحمدثائر11047861عقربا الثانوية للبنينجنوب نابلس
التجاري90190.1ديريهغالبباللرمزي11047865عقربا الثانوية للبنينجنوب نابلس
التجاري64764.7بني جامعابراھيمجعفرسيف الدين11047866عقربا الثانوية للبنينجنوب نابلس
التجاري53753.7ابو سارهيوسفجمالعدي11047869عقربا الثانوية للبنينجنوب نابلس



التجاري77377.3بني جابرجوادعصامعماد11047870عقربا الثانوية للبنينجنوب نابلس
التجاري65665.6شھابمحفوظنظميعمار11047871عقربا الثانوية للبنينجنوب نابلس
التجاري76776.7ابو شھابعزتصالحمحمد11047873عقربا الثانوية للبنينجنوب نابلس
التجاري61261.2بني جابرحامدجودتمھند11047877عقربا الثانوية للبنينجنوب نابلس
التجاري73873.8زيدانوحيدمحمدايسر11047882قبالن الثانوية للبنينجنوب نابلس
التجاري81381.3ابوصنوبرعبدالعزيزھشامسامح11047885قبالن الثانوية للبنينجنوب نابلس
التجاري66466.4ازعرعايدمصطفىعبدالرحمن11047887قبالن الثانوية للبنينجنوب نابلس
التجاري78978.9ازعرعايدمحمدعبدهللا11047889قبالن الثانوية للبنينجنوب نابلس
التجاري89589.5صنوبرعبدالعزيزمحمدعميد11047891قبالن الثانوية للبنينجنوب نابلس
التجاري56356.3صباحعلياحمدقيس11047892قبالن الثانوية للبنينجنوب نابلس
التجاري81281.2عملهحسنشريفمؤمن11047893قبالن الثانوية للبنينجنوب نابلس
التجاري59159.1اقرععنادياسرمثنى11047895قبالن الثانوية للبنينجنوب نابلس
التجاري57857.8شحروجمحمدجميلمحمد11047896قبالن الثانوية للبنينجنوب نابلس
التجاري79179.1عملهعبدهللاعاصممراد11047899قبالن الثانوية للبنينجنوب نابلس
التجاري70470.4نجارعبدالعزيزنزيهوديع11047900قبالن الثانوية للبنينجنوب نابلس
التجاري73673.6درويشتوفيقباسمدعاء11047954بيتا الثانوية للبناتجنوب نابلس
التجاري62062غانمراشدعبد الجبارسالم11047956بيتا الثانوية للبناتجنوب نابلس
التجاري87787.7دويكاتمحمدمحمودسندس11047957بيتا الثانوية للبناتجنوب نابلس
التجاري77577.5عديليتركيمحمدمريم11047959بيتا الثانوية للبناتجنوب نابلس
التجاري73973.9محاربعبد الرحيمجھادنسرين11047960بيتا الثانوية للبناتجنوب نابلس
التجاري75975.9حمودابراھيمموسىنورا11047961بيتا الثانوية للبناتجنوب نابلس
التجاري65865.8منصورنجيبعايدوسام11047962بيتا الثانوية للبناتجنوب نابلس
التجاري78278.2شاھينبدريمحمد نزارابراھيم12048001عمر بن الخطاب الثانوية للبنيننابلس
التجاري59859.8حبيشةاحمدوليدابراھيم12048002عمر بن الخطاب الثانوية للبنيننابلس
التجاري76876.8ابو سمعانعبد القادرخالداحمد12048004عمر بن الخطاب الثانوية للبنيننابلس
التجاري65865.8كيالنيمحمدمصطفىاحمد12048006عمر بن الخطاب الثانوية للبنيننابلس
التجاري72672.6اشقرداووديوسفاحمد12048007عمر بن الخطاب الثانوية للبنيننابلس
التجاري92992.9العبدصادقنھادانس12048009عمر بن الخطاب الثانوية للبنيننابلس
التجاري69969.9نصرمحموداحمدايمن12048011عمر بن الخطاب الثانوية للبنيننابلس
التجاري69469.4قدوميحمديمجديحمزه12048016عمر بن الخطاب الثانوية للبنيننابلس
التجاري82082شعبيحسنعدنانرائد12048018عمر بن الخطاب الثانوية للبنيننابلس



التجاري63263.2ابوليلىمطلقھانيراسم12048020عمر بن الخطاب الثانوية للبنيننابلس
التجاري55855.8عرفاتفوزييحيىرامي12048021عمر بن الخطاب الثانوية للبنيننابلس
التجاري72272.2اسماعيلجميلمؤيدسامح12048022عمر بن الخطاب الثانوية للبنيننابلس
التجاري69569.5حبيشةاحمدصالحسامر12048024عمر بن الخطاب الثانوية للبنيننابلس
التجاري70070عرفاتزكرياوضاحسعد12048025عمر بن الخطاب الثانوية للبنيننابلس
التجاري69869.8شرفهعارفاحمدصالح12048029عمر بن الخطاب الثانوية للبنيننابلس
التجاري69369.3شلبايهعبدالقادرحسنصالح12048032عمر بن الخطاب الثانوية للبنيننابلس
التجاري68668.6شتيويخالدجمالطارق12048033عمر بن الخطاب الثانوية للبنيننابلس
التجاري77977.9جمعهواصفماھرعاصم12048035عمر بن الخطاب الثانوية للبنيننابلس
التجاري73373.3عنبتاويخضرمازنعبدهللا12048041عمر بن الخطاب الثانوية للبنيننابلس
التجاري54454.4رزهعبدهللامحمدعبدهللا12048042عمر بن الخطاب الثانوية للبنيننابلس
التجاري55355.3صراويربحيحسامعدي12048044عمر بن الخطاب الثانوية للبنيننابلس
التجاري78078زھرانكاملاحمدعرابي12048045عمر بن الخطاب الثانوية للبنيننابلس
التجاري79779.7اشتيويخالدمحمدعالء12048047عمر بن الخطاب الثانوية للبنيننابلس
التجاري69869.8خياطسعيدياسرعمار12048049عمر بن الخطاب الثانوية للبنيننابلس
التجاري77777.7بكارصالحعمادعنان12048050عمر بن الخطاب الثانوية للبنيننابلس
التجاري89789.7عرفاتفايزبسامغسان12048052عمر بن الخطاب الثانوية للبنيننابلس
التجاري69869.8حصارمهمحمدنمرفادي12048053عمر بن الخطاب الثانوية للبنيننابلس
التجاري68368.3نجمعبد اللطيفمفيدفراس12048055عمر بن الخطاب الثانوية للبنيننابلس
التجاري75675.6زھرانكاملعدنانقيس12048056عمر بن الخطاب الثانوية للبنيننابلس
التجاري70970.9خلفهبديعقصيمؤيد12048057عمر بن الخطاب الثانوية للبنيننابلس
التجاري71071كببجييوسفابراھيممحمد12048058عمر بن الخطاب الثانوية للبنيننابلس
التجاري73273.2حبيشهاحمدخالدمحمد12048059عمر بن الخطاب الثانوية للبنيننابلس
التجاري77277.2شعارصبحيزيادمحمد12048060عمر بن الخطاب الثانوية للبنيننابلس
التجاري74674.6لحاممحمدزيادمحمد12048061عمر بن الخطاب الثانوية للبنيننابلس
التجاري86786.7قوقهمحمودسعدمحمد12048062عمر بن الخطاب الثانوية للبنيننابلس
التجاري65665.6دراغمهصالحعبد الناصرمحمد12048064عمر بن الخطاب الثانوية للبنيننابلس
التجاري94394.3مكاويعبد العظيمعالممحمد12048065عمر بن الخطاب الثانوية للبنيننابلس
التجاري80180.1بزرهعليمجديمحمد12048066عمر بن الخطاب الثانوية للبنيننابلس
التجاري56056طنطاويعبد الرحمنمحمد عليمصطفى12048070عمر بن الخطاب الثانوية للبنيننابلس
التجاري83683.6يونسمحمدفارسمصطفى12048071عمر بن الخطاب الثانوية للبنيننابلس



التجاري68068عطاهللاعبد الفتاحعمرمعاذ12048073عمر بن الخطاب الثانوية للبنيننابلس
التجاري76076يونسكيوانيوسفمھند12048075عمر بن الخطاب الثانوية للبنيننابلس
التجاري80480.4عوادحسينيوسفموسى12048076عمر بن الخطاب الثانوية للبنيننابلس
التجاري58158.1شاميوليدمحمد سامرنھاد12048078عمر بن الخطاب الثانوية للبنيننابلس
التجاري67767.7خليفهبرھانمحمدنور الدين12048079عمر بن الخطاب الثانوية للبنيننابلس
التجاري82282.2خروبعمرعبد الحكيموليد12048080عمر بن الخطاب الثانوية للبنيننابلس
التجاري71371.3اسمهسعيدحسام الدينيزن12048082عمر بن الخطاب الثانوية للبنيننابلس
التجاري68268.2دبسرضاوائليزيد12048083عمر بن الخطاب الثانوية للبنيننابلس
التجاري70770.7سليمناجيعدنانمحمد يزن12048085األمير صارم الدين الثانوية للبنيننابلس
التجاري78978.9دويكاتمحمودماھرابراھيم12048087األمير صارم الدين الثانوية للبنيننابلس
التجاري65265.2خويرهجمالمراداحمد12048089األمير صارم الدين الثانوية للبنيننابلس
التجاري55655.6حنونعبد هللاھانياحمد12048091األمير صارم الدين الثانوية للبنيننابلس
التجاري58158.1سخلاحمدوليداحمد12048092األمير صارم الدين الثانوية للبنيننابلس
التجاري62462.4مسيميعبد هللاعماداسامه12048094األمير صارم الدين الثانوية للبنيننابلس
التجاري67467.4يامينمحمداحمداسالم12048097األمير صارم الدين الثانوية للبنيننابلس
التجاري68668.6قمحيهنظميرائداشرف12048099األمير صارم الدين الثانوية للبنيننابلس
التجاري61861.8كونيرضاعمادامير12048101األمير صارم الدين الثانوية للبنيننابلس
التجاري81981.9اغبرمحمد رضافياضامير12048102األمير صارم الدين الثانوية للبنيننابلس
التجاري54354.3عاشورحسنينصر الدينامير12048103األمير صارم الدين الثانوية للبنيننابلس
التجاري84284.2كنعانفريدھانيامير12048104األمير صارم الدين الثانوية للبنيننابلس
التجاري69569.5قنازعمحمدعبد الرزاقاياد12048107األمير صارم الدين الثانوية للبنيننابلس
التجاري70670.6بليبلهمحمد سميحطارقايمن12048108األمير صارم الدين الثانوية للبنيننابلس
التجاري89889.8ششتريمحمدذيبحمزه12048115األمير صارم الدين الثانوية للبنيننابلس
التجاري68968.9فھدتحسينعصامخالد12048118األمير صارم الدين الثانوية للبنيننابلس
التجاري71271.2صالحمصطفىشعيبرائد12048121األمير صارم الدين الثانوية للبنيننابلس
التجاري75875.8خويرهعبد الفتاحمعينرائد12048122األمير صارم الدين الثانوية للبنيننابلس
التجاري66566.5نزالمحمد سعيدمؤيدرامي12048123األمير صارم الدين الثانوية للبنيننابلس
التجاري83483.4جعارهنصوحياسينرامي12048125األمير صارم الدين الثانوية للبنيننابلس
التجاري70070زواتيهخليلمحمدزياد12048127األمير صارم الدين الثانوية للبنيننابلس
التجاري78678.6عايشوليدفراسزيد12048129األمير صارم الدين الثانوية للبنيننابلس
التجاري73973.9عبد الحقممدوحصبحيسعد12048131األمير صارم الدين الثانوية للبنيننابلس



التجاري62162.1عيسىاحمدعبد هللاسعيد12048133األمير صارم الدين الثانوية للبنيننابلس
التجاري63363.3حماميسليمانراميسليمان12048135األمير صارم الدين الثانوية للبنيننابلس
التجاري72472.4صرصورشريفاشرفشريف12048136األمير صارم الدين الثانوية للبنيننابلس
التجاري62362.3نابلسيمحمدظافرعامر12048142األمير صارم الدين الثانوية للبنيننابلس
التجاري64064قنديلاحمدعبد الناصرعاھد12048143األمير صارم الدين الثانوية للبنيننابلس
التجاري77077عودهھاشمايمنعبد الرحمن12048144األمير صارم الدين الثانوية للبنيننابلس
التجاري67667.6سعد الدينسعديعليعبد الرحمن12048145األمير صارم الدين الثانوية للبنيننابلس
التجاري68868.8سعدعبد القادرمحمد بديععبد هللا12048146األمير صارم الدين الثانوية للبنيننابلس
التجاري76976.9ششتريصدقيمجديعدي12048151األمير صارم الدين الثانوية للبنيننابلس
التجاري71571.5عبد الھاديامينحسامعالء12048153األمير صارم الدين الثانوية للبنيننابلس
التجاري77577.5جمعهمحمداحمدعمر12048155األمير صارم الدين الثانوية للبنيننابلس
التجاري81081جيوسيصبحيعامرعمر12048156األمير صارم الدين الثانوية للبنيننابلس
التجاري63863.8سائحمحمد صالحھانيعمر12048158األمير صارم الدين الثانوية للبنيننابلس
التجاري72372.3عرموشبسامناصرعمرو12048161األمير صارم الدين الثانوية للبنيننابلس
التجاري71371.3ابو عودهرضوانفؤادعميد12048163األمير صارم الدين الثانوية للبنيننابلس
التجاري79079ذوقانلطفينزيهعميد12048164األمير صارم الدين الثانوية للبنيننابلس
التجاري83083حسيبامحمد وليدايمنعنان12048166األمير صارم الدين الثانوية للبنيننابلس
التجاري65465.4قاقافتحيعالءفتحي12048167األمير صارم الدين الثانوية للبنيننابلس
التجاري72072ابو زعرورابراھيمايادقيس12048169األمير صارم الدين الثانوية للبنيننابلس
التجاري72672.6ابو غليونوحيدموسىقيس12048170األمير صارم الدين الثانوية للبنيننابلس
التجاري71671.6عليويساميجمالليث12048171األمير صارم الدين الثانوية للبنيننابلس
التجاري62562.5فتوحعليعبد الجبارليث12048172األمير صارم الدين الثانوية للبنيننابلس
التجاري58058صبوحخالدبشارمجدي12048176األمير صارم الدين الثانوية للبنيننابلس
التجاري83183.1قناديلوفؤادبساممحمد12048179األمير صارم الدين الثانوية للبنيننابلس
التجاري69469.4جوھريتوفيقجمالمحمد12048181األمير صارم الدين الثانوية للبنيننابلس
التجاري80980.9ضمرهسليمانجھادمحمد12048182األمير صارم الدين الثانوية للبنيننابلس
التجاري66066منصورمحمدسميرمحمد12048186األمير صارم الدين الثانوية للبنيننابلس
التجاري71371.3شاھينناصحعبد الناصرمحمد12048188األمير صارم الدين الثانوية للبنيننابلس
التجاري76676.6ھواشمحمودعمادمحمد12048189األمير صارم الدين الثانوية للبنيننابلس
التجاري81481.4ھريشمحمدعيسىمحمد12048190األمير صارم الدين الثانوية للبنيننابلس
التجاري74274.2السايحمصطفىواصفمحمد12048192األمير صارم الدين الثانوية للبنيننابلس



التجاري56956.9اسكندرزھديشاھرمحمود12048194األمير صارم الدين الثانوية للبنيننابلس
التجاري67467.4حجازيمحمودالفيمحمود12048195األمير صارم الدين الثانوية للبنيننابلس
التجاري71471.4الجيطانعبد الكريمباسلمراد12048196األمير صارم الدين الثانوية للبنيننابلس
التجاري76776.7خاروفراضيعبد المنعممراد12048198األمير صارم الدين الثانوية للبنيننابلس
التجاري67867.8دروزهنعيموضاحمراد12048199األمير صارم الدين الثانوية للبنيننابلس
التجاري82382.3شنطيعبد الرحمنمعينمصطفى12048200األمير صارم الدين الثانوية للبنيننابلس
التجاري76476.4عبد الحقعبد الفتاحعصاممعاذ12048201األمير صارم الدين الثانوية للبنيننابلس
التجاري62962.9ياسين مصريمحمدناجحمعاذ12048203األمير صارم الدين الثانوية للبنيننابلس
التجاري60160.1خياطخالديحيىمھند12048204األمير صارم الدين الثانوية للبنيننابلس
التجاري79579.5خفشنوحجمالنديم12048206األمير صارم الدين الثانوية للبنيننابلس
التجاري63563.5زبناحمدايادنضال12048207األمير صارم الدين الثانوية للبنيننابلس
التجاري80580.5مصريزيادعالءھشام12048209األمير صارم الدين الثانوية للبنيننابلس
التجاري76776.7مسلمجبرفھدھود12048211األمير صارم الدين الثانوية للبنيننابلس
التجاري79779.7شاھينعبد العليمعبد العظيمھيثم12048212األمير صارم الدين الثانوية للبنيننابلس
التجاري61261.2طقطوقنظميخميسوائل12048213األمير صارم الدين الثانوية للبنيننابلس
التجاري91391.3ابو الھيجاعليعمرياسين12048216األمير صارم الدين الثانوية للبنيننابلس
التجاري76576.5ديريهفتحيمحمد مأمونيوسف12048219األمير صارم الدين الثانوية للبنيننابلس
التجاري64964.9حجهكاملمصطفىاحمد12048222ذكور سبسطيه الثانويةنابلس
التجاري64164.1حجيعرابيحسنيايمن12048224ذكور سبسطيه الثانويةنابلس
التجاري68368.3شحادةرشديرياضحسان12048225ذكور سبسطيه الثانويةنابلس
التجاري75675.6حشيشاحمدعبد اللطيفخالد12048226ذكور سبسطيه الثانويةنابلس
التجاري64864.8غزالعبد هللامحمدرامي12048227ذكور سبسطيه الثانويةنابلس
التجاري80680.6سعدطاھراحمدعبد الرحمن12048229ذكور سبسطيه الثانويةنابلس
التجاري78078بحلقعوضمحمدعبد الكريم12048230ذكور سبسطيه الثانويةنابلس
التجاري80880.8ابو عمرمصطفىسميرعذيب12048231ذكور سبسطيه الثانويةنابلس
التجاري65865.8شاعرمحمداحمدعز الدين12048232ذكور سبسطيه الثانويةنابلس
التجاري78278.2غزالمحمداسامةمحمد12048235ذكور سبسطيه الثانويةنابلس
التجاري64464.4عازمعازموائلمحمد12048236ذكور سبسطيه الثانويةنابلس
التجاري78978.9ابوجعفراحمدمحمدمحمود12048237ذكور سبسطيه الثانويةنابلس
التجاري72472.4ابو عيدةمحمودھشاممنير12048238ذكور سبسطيه الثانويةنابلس
التجاري78078خشروموجيهاحمدوجيه12048239ذكور سبسطيه الثانويةنابلس



التجاري66766.7كايدمحمد عزت احمديزن12048240ذكور سبسطيه الثانويةنابلس
التجاري79979.9صالحمحمدعبد الفتاحيزن12048241ذكور سبسطيه الثانويةنابلس
التجاري89589.5حسونيوسفحسنيوسف12048242ذكور سبسطيه الثانويةنابلس
التجاري80180.1ياسيناحمدمحمداحمد12048243ذكور عصيره الشمالية الثانويةنابلس
التجاري65265.2سوالمهطاھرمحمداحمد12048244ذكور عصيره الشمالية الثانويةنابلس
التجاري75275.2جرارعهتيسيربسامبھاء12048249ذكور عصيره الشمالية الثانويةنابلس
التجاري58258.2حموديعامرمحمدصدقي12048252ذكور عصيره الشمالية الثانويةنابلس
التجاري81781.7صوالحهراضيحسامعلي12048253ذكور عصيره الشمالية الثانويةنابلس
التجاري53453.4صوالحهيوسفعبدهللاعوني12048254ذكور عصيره الشمالية الثانويةنابلس
التجاري80480.4ياسينمسعودتوفيقمحمد12048257ذكور عصيره الشمالية الثانويةنابلس
التجاري72272.2جرارعهمحمد عليمحمودمحمد12048259ذكور عصيره الشمالية الثانويةنابلس
التجاري74674.6ظاھرمحمدمصطفىنادر12048261ذكور عصيره الشمالية الثانويةنابلس
التجاري76376.3خضرسليمانسالممحمد اكرم12048262الروضة الثانويةنابلس
التجاري53953.9دويكاتعلينجيبمحمد12048265الروضة الثانويةنابلس
التجاري70770.7كلبونهمحمد سعيدعونينديم12048268الروضة الثانويةنابلس
التجاري80780.7سركجيمحمدھاشماباء12048351الفاطمية الثانوية للبناتنابلس
التجاري98298.2الصادق محمدزكريااسماء12048354الفاطمية الثانوية للبناتنابلس
التجاري97397.3ابو عيشةتوفيقابراھيماسيل12048355الفاطمية الثانوية للبناتنابلس
التجاري85185.1شرعباحمدحسامافنان12048356الفاطمية الثانوية للبناتنابلس
التجاري79979.9يعيشزھدييحيىاالء12048357الفاطمية الثانوية للبناتنابلس
التجاري84684.6عرفاتفايزمنصورالھام12048358الفاطمية الثانوية للبناتنابلس
التجاري66366.3حشاشحسنناجحالھام12048359الفاطمية الثانوية للبناتنابلس
التجاري86286.2بدرجميليحيىامال12048360الفاطمية الثانوية للبناتنابلس
التجاري77577.5ابو زنطاكرمحسامامل12048361الفاطمية الثانوية للبناتنابلس
التجاري63663.6باكيرمحمد عليعمارامنه12048363الفاطمية الثانوية للبناتنابلس
التجاري66266.2عدويزھديمحمدامنه12048364الفاطمية الثانوية للبناتنابلس
التجاري72472.4منصوراحمدناصراميرة12048366الفاطمية الثانوية للبناتنابلس
التجاري66066فريتخجالليوسفانغام12048367الفاطمية الثانوية للبناتنابلس
التجاري96796.7طوقانمحمدجمالاية12048368الفاطمية الثانوية للبناتنابلس
التجاري60960.9ابو الحسنطاھرربحياية12048369الفاطمية الثانوية للبناتنابلس
التجاري76776.7حجازيمحمد روحيرضااية12048370الفاطمية الثانوية للبناتنابلس



التجاري65165.1طنطاويصبحيسليماناية12048372الفاطمية الثانوية للبناتنابلس
التجاري87287.2ابو شاويشمحمودعمراية12048373الفاطمية الثانوية للبناتنابلس
التجاري73573.5سعد الدينخالدعناناية12048374الفاطمية الثانوية للبناتنابلس
التجاري68168.1ياسينمحمودمحمدايمان12048375الفاطمية الثانوية للبناتنابلس
التجاري68368.3كنعانحسنيوسفايمان12048376الفاطمية الثانوية للبناتنابلس
التجاري92292.2قدورةرشيدمحمد امينايناس12048377الفاطمية الثانوية للبناتنابلس
التجاري83183.1ابو ليلىاكرمسعيدجھاد12048379الفاطمية الثانوية للبناتنابلس
التجاري71971.9شقومحمد رمزيغساندانه12048382الفاطمية الثانوية للبناتنابلس
التجاري75575.5ابو جعفرطالبرياضدعاء12048383الفاطمية الثانوية للبناتنابلس
التجاري83983.9مدموجعبد الفتاحناصر الديندالل12048384الفاطمية الثانوية للبناتنابلس
التجاري68668.6ابو ھواشنديممحمددولت12048385الفاطمية الثانوية للبناتنابلس
التجاري83583.5غندورسليمانداوددياال12048386الفاطمية الثانوية للبناتنابلس
التجاري62162.1حالوةواصفربحيديانا12048387الفاطمية الثانوية للبناتنابلس
التجاري90590.5غولاحمدسميرديانا12048388الفاطمية الثانوية للبناتنابلس
التجاري89289.2مصريرمزياحمددينا12048389الفاطمية الثانوية للبناتنابلس
التجاري79479.4شعارابراھيمعماددينا12048390الفاطمية الثانوية للبناتنابلس
التجاري72572.5حميدانابراھيممنصوررؤى12048391الفاطمية الثانوية للبناتنابلس
التجاري53453.4ابو صالحطارقجوادرزان12048392الفاطمية الثانوية للبناتنابلس
التجاري61561.5فالحة خالدراشدرزان12048393الفاطمية الثانوية للبناتنابلس
التجاري82382.3عقادنشأتزكريارزان12048394الفاطمية الثانوية للبناتنابلس
التجاري84084ياسينصدقيمحمدرزان12048396الفاطمية الثانوية للبناتنابلس
التجاري54954.9ابو غضيبخليلاسماعيلرغد12048397الفاطمية الثانوية للبناتنابلس
التجاري79679.6صوالحيمحمدطارقرغد12048398الفاطمية الثانوية للبناتنابلس
التجاري64164.1حمدانموسىنادررماء12048399الفاطمية الثانوية للبناتنابلس
التجاري67767.7مصريسعيدعنانرند12048402الفاطمية الثانوية للبناتنابلس
التجاري68868.8عاصيفؤادحاتمرنين12048403الفاطمية الثانوية للبناتنابلس
التجاري65965.9عقادغالبخالدرھام12048404الفاطمية الثانوية للبناتنابلس
التجاري65965.9عطا هللامحمدايمنروان12048405الفاطمية الثانوية للبناتنابلس
التجاري63263.2عليويرأفتصدقيروان12048406الفاطمية الثانوية للبناتنابلس
التجاري76876.8ذيابعبدهللامحمدروان12048407الفاطمية الثانوية للبناتنابلس
التجاري75375.3ابو خرمةرايقاديبريم12048408الفاطمية الثانوية للبناتنابلس



التجاري66966.9اسمرفوزيخليلريم12048409الفاطمية الثانوية للبناتنابلس
التجاري69869.8جودةفھميزاھرريم12048410الفاطمية الثانوية للبناتنابلس
التجاري67667.6قاقاعبدالرحيمطارقريما12048411الفاطمية الثانوية للبناتنابلس
التجاري82582.5يونسممدوحنايفريماء12048412الفاطمية الثانوية للبناتنابلس
التجاري77377.3تميميبسامايھابزينة12048413الفاطمية الثانوية للبناتنابلس
التجاري79979.9زيودقاسمخالدزينة12048414الفاطمية الثانوية للبناتنابلس
التجاري78578.5سمارونافذراميزينة12048415الفاطمية الثانوية للبناتنابلس
التجاري67167.1حنونمحمدجميلسجود12048418الفاطمية الثانوية للبناتنابلس
التجاري77177.1جناجرةمحمودحاتمسجود12048419الفاطمية الثانوية للبناتنابلس
التجاري71871.8خضريةعليعدنانسجى12048420الفاطمية الثانوية للبناتنابلس
التجاري80480.4شنطيعبدالرحمنھشامسعاد12048421الفاطمية الثانوية للبناتنابلس
التجاري71271.2عامرعبدهللانورسالم12048422الفاطمية الثانوية للبناتنابلس
التجاري61261.2بريكمحمدعبدالرزاقسالم12048423الفاطمية الثانوية للبناتنابلس
التجاري89689.6شعارصبحيزيادسمية12048425الفاطمية الثانوية للبناتنابلس
التجاري68868.8حسيبازيادنضالسھا12048427الفاطمية الثانوية للبناتنابلس
التجاري83183.1رفاعيسميحسميرسھيلة12048428الفاطمية الثانوية للبناتنابلس
التجاري88288.2غزالصالحعبدالكريمشذى12048430الفاطمية الثانوية للبناتنابلس
التجاري85585.5ابوسيراحمدمحمد عبد الصمدشروق12048431الفاطمية الثانوية للبناتنابلس
التجاري87287.2قمريعبدالرحمنزاھرشرين12048434الفاطمية الثانوية للبناتنابلس
التجاري89589.5ابوجليدانراغبساميشرين12048435الفاطمية الثانوية للبناتنابلس
التجاري60460.4شخشيرعمرخليلشھد12048437الفاطمية الثانوية للبناتنابلس
التجاري61561.5كلبونةكمالصبيحصباح12048439الفاطمية الثانوية للبناتنابلس
التجاري83583.5ابوزھرةفھميعبدالحكيمصفاء12048440الفاطمية الثانوية للبناتنابلس
التجاري62262.2عبدالنبيعبدهللابراھيمضحى12048441الفاطمية الثانوية للبناتنابلس
التجاري67267.2شنتيرعبدالھاديمحمد خليلعبير12048442الفاطمية الثانوية للبناتنابلس
التجاري80180.1عليوهاحمدابراھيمعال12048443الفاطمية الثانوية للبناتنابلس
التجاري66966.9يعيشعبدهللافياضعال12048444الفاطمية الثانوية للبناتنابلس
التجاري71571.5غانمحسنعادلغادة12048445الفاطمية الثانوية للبناتنابلس
التجاري89589.5رطروطحلمينضالغادة12048446الفاطمية الثانوية للبناتنابلس
التجاري80480.4حشاششاكرأحمدفاطمة12048448الفاطمية الثانوية للبناتنابلس
التجاري83383.3ششتريمحمد جميلعبدالناصرفتنة12048449الفاطمية الثانوية للبناتنابلس



التجاري89189.1عسقالنعبدالفتاحسعيدفدوى12048450الفاطمية الثانوية للبناتنابلس
التجاري91591.5حموضهفتحيطاللفرح12048451الفاطمية الثانوية للبناتنابلس
التجاري70070عبوةوليدحسنيفردوس12048452الفاطمية الثانوية للبناتنابلس
التجاري60860.8عبدالحقصالحعزامكوثر12048453الفاطمية الثانوية للبناتنابلس
التجاري72572.5عنابشوكتعنانالرا12048454الفاطمية الثانوية للبناتنابلس
التجاري62362.3حنونتيسيرمنذرالنا12048455الفاطمية الثانوية للبناتنابلس
التجاري86986.9ھدھدسعدهللاخالدلما12048456الفاطمية الثانوية للبناتنابلس
التجاري84884.8عبدالعزيزقاصدعقيللينا12048459الفاطمية الثانوية للبناتنابلس
التجاري61461.4عبدالحقفتحيسامحماسة12048460الفاطمية الثانوية للبناتنابلس
التجاري58758.7قاقاعبدالرحيممازنماسة12048461الفاطمية الثانوية للبناتنابلس
التجاري71671.6كيالنيطاھرمحمدماسة12048462الفاطمية الثانوية للبناتنابلس
التجاري89189.1حماميحافظزيادمجد12048463الفاطمية الثانوية للبناتنابلس
التجاري60860.8الشريفعطا هللاھانيمجد12048464الفاطمية الثانوية للبناتنابلس
التجاري64764.7مصريزكيمحمد حسنمرح12048465الفاطمية الثانوية للبناتنابلس
التجاري91991.9حشحوشتيسيرراشدمرح12048467الفاطمية الثانوية للبناتنابلس
التجاري93793.7قناديلوزكريانظميمرح12048468الفاطمية الثانوية للبناتنابلس
التجاري88288.2قدسيحمديخليلمزين12048469الفاطمية الثانوية للبناتنابلس
التجاري82582.5عميرةفتحيسامرميار12048471الفاطمية الثانوية للبناتنابلس
التجاري75775.7شموطحسنعمادميرا12048472الفاطمية الثانوية للبناتنابلس
التجاري80280.2حسونةحسنعزميس12048473الفاطمية الثانوية للبناتنابلس
التجاري67667.6تيتيِ◌عليعدنانندى12048475الفاطمية الثانوية للبناتنابلس
التجاري89389.3صالحيمصباحماھرنھاد12048477الفاطمية الثانوية للبناتنابلس
التجاري94394.3جراداتاميناحمدنور12048478الفاطمية الثانوية للبناتنابلس
التجاري63363.3الجيطانمصطفىكفاحنور12048479الفاطمية الثانوية للبناتنابلس
التجاري68368.3ابو الذھبراغبقاسمنوران12048480الفاطمية الثانوية للبناتنابلس
التجاري66966.9ھريشفوزيعرفاتنيفين12048481الفاطمية الثانوية للبناتنابلس
التجاري91191.1أدھمراضيزاھيھبة12048482الفاطمية الثانوية للبناتنابلس
التجاري79079رنواسماعيلھانيھبة12048484الفاطمية الثانوية للبناتنابلس
التجاري72472.4سلمانطهسعديھدى12048486الفاطمية الثانوية للبناتنابلس
التجاري64064احمد جبرماجدامجدھال12048487الفاطمية الثانوية للبناتنابلس
التجاري87287.2شعبانشعبانوضاحھال12048488الفاطمية الثانوية للبناتنابلس



التجاري77677.6شاھينعبد القادرمھديھند12048489الفاطمية الثانوية للبناتنابلس
التجاري60460.4شاھينروحيعبد الرزاقھيا12048490الفاطمية الثانوية للبناتنابلس
التجاري93093اسمهسعيدقاسمھيا12048491الفاطمية الثانوية للبناتنابلس
التجاري97397.3شتيهحسنموفقوعد12048495الفاطمية الثانوية للبناتنابلس
التجاري90590.5عميرةواصفجمالوالء12048496الفاطمية الثانوية للبناتنابلس
التجاري72972.9جاموسشفيقصبيحوالء12048498الفاطمية الثانوية للبناتنابلس
التجاري71871.8غزالحسنيرائدتحرير12048500ذكور سبسطيه الثانويةنابلس
التجاري73273.2حجأسعدخيريمريم12048501ذكور سبسطيه الثانويةنابلس
التجاري79879.8شناتامحمداحمدرھام12048503الروضة الثانويةنابلس
التجاري83083ابراھيممصطفىاحمدابراھيم10048602السالم الثانوية للبنينجنين
التجاري65465.4صباحابراھيمبسامابراھيم10048603السالم الثانوية للبنينجنين
التجاري82082ابوعلي احمدباسماحمد10048607السالم الثانوية للبنينجنين
التجاري68968.9ابو سرورمحمدجمالاحمد10048610السالم الثانوية للبنينجنين
التجاري91891.8سمودياحمدعصرياحمد10048612السالم الثانوية للبنينجنين
التجاري64264.2فراحتينجيبمؤيداحمد10048614السالم الثانوية للبنينجنين
التجاري77177.1مسعودشاكرمنذراحمد10048615السالم الثانوية للبنينجنين
التجاري68568.5مطاحناحمدناجحاحمد10048617السالم الثانوية للبنينجنين
التجاري80880.8ابراھيمحسنمحمودالمعتز با10048624السالم الثانوية للبنينجنين
التجاري79279.2عبدهللاسميحساميانس10048627السالم الثانوية للبنينجنين
التجاري78478.4سمارهكمالواصفانس10048628السالم الثانوية للبنينجنين
التجاري72172.1محاميدحسنفوازاويس10048630السالم الثانوية للبنينجنين
التجاري60460.4طالبحسنيمحموداويس10048631السالم الثانوية للبنينجنين
التجاري59859.8ابو عليهنافععمادايھاب10048632السالم الثانوية للبنينجنين
التجاري86886.8جرارجمالمحمدايھاب10048633السالم الثانوية للبنينجنين
التجاري80680.6بدارنهحسنايمنحسن10048638السالم الثانوية للبنينجنين
التجاري57457.4الكايدحسنباللحسن10048639السالم الثانوية للبنينجنين
التجاري67267.2طحاينهجمالنعمانحمزه10048642السالم الثانوية للبنينجنين
التجاري68968.9عيسىعليجمالخالد10048643السالم الثانوية للبنينجنين
التجاري72572.5ناديعليمحمودرشاد10048647السالم الثانوية للبنينجنين
التجاري88988.9سعد سعدعاصمسامر10048648السالم الثانوية للبنينجنين
التجاري70670.6ابو سرورصالحمحمدسراء10048649السالم الثانوية للبنينجنين



التجاري55655.6سعديهسعدقاسمسعد10048650السالم الثانوية للبنينجنين
التجاري65565.5عسافسعيدشامخسعيد10048651السالم الثانوية للبنينجنين
التجاري80480.4منصورمحمدنعمانسلطان10048653السالم الثانوية للبنينجنين
التجاري71471.4رواجبهسليمانحسامسليمان10048654السالم الثانوية للبنينجنين
التجاري80580.5ابو حسنمحمدزيادسيف10048656السالم الثانوية للبنينجنين
التجاري64264.2ابوزيدعوضخليلشجاع10048657السالم الثانوية للبنينجنين
التجاري84084القاروطصادقجمالصادق10048658السالم الثانوية للبنينجنين
التجاري63163.1البظصبحيمحسنصالح10048660السالم الثانوية للبنينجنين
التجاري70570.5الحج حسن محمدشجاعصدام10048661السالم الثانوية للبنينجنين
التجاري71571.5البظصبحياحمدضياءالدين10048663السالم الثانوية للبنينجنين
التجاري57357.3حمادنجيبھاللطارق10048665السالم الثانوية للبنينجنين
التجاري61961.9ابوالحسنحسنيخالدعبدالرحمن10048669السالم الثانوية للبنينجنين
التجاري74974.9سمودياسعداحمدعبدهللا10048671السالم الثانوية للبنينجنين
التجاري75275.2زغيبيعبدهللاسالحعبدهللا10048672السالم الثانوية للبنينجنين
التجاري70170.1حمدان(جمال صبحي)محمدعبدهللا10048673السالم الثانوية للبنينجنين
التجاري84984.9يحيىعزاتمحمدعزالدين10048674السالم الثانوية للبنينجنين
التجاري81481.4حسونعصامباسلعصام10048675السالم الثانوية للبنينجنين
التجاري88288.2السعدييوسفخليلعالء10048678السالم الثانوية للبنينجنين
التجاري84184.1ابوالربامينفوازعالء10048680السالم الثانوية للبنينجنين
التجاري71471.4كايدعمرمحمدعالء10048681السالم الثانوية للبنينجنين
التجاري81581.5ناجيعليمحمدعلي10048682السالم الثانوية للبنينجنين
التجاري53153.1ابو الھيجاءسعيدعمرعماد10048684السالم الثانوية للبنينجنين
التجاري87587.5عز الديننايفخليلعمر10048686السالم الثانوية للبنينجنين
التجاري65865.8صعابنهعبدهللافريدعمر10048687السالم الثانوية للبنينجنين
التجاري58458.4زكارنهعمركمالعمر10048688السالم الثانوية للبنينجنين
التجاري61261.2كحيلاحمدمحمودغسان10048692السالم الثانوية للبنينجنين
التجاري57357.3ابو حطبجبرقاسمفادي10048693السالم الثانوية للبنينجنين
التجاري69369.3حواشينصالحماھرقصي10048697السالم الثانوية للبنينجنين
التجاري64864.8عبدهللانادرفؤادليث10048698السالم الثانوية للبنينجنين
التجاري75675.6سباعنهمحمدفياضليث10048699السالم الثانوية للبنينجنين
التجاري82582.5جرارمحمدناجحمجاھد10048701السالم الثانوية للبنينجنين



التجاري58558.5سموديصادقعليمجد10048703السالم الثانوية للبنينجنين
التجاري68668.6ابوقطنهمحمودعثمانمحمد10048709السالم الثانوية للبنينجنين
التجاري79879.8ابو الحسنمحمودعصمتمحمد10048710السالم الثانوية للبنينجنين
التجاري55555.5الناطور(مصطفى محمد)عليمحمد10048711السالم الثانوية للبنينجنين
التجاري56356.3مناصرهمحمدعيسىمحمد10048713السالم الثانوية للبنينجنين
التجاري62762.7قاسمعبدالرحمنفضلمحمد10048716السالم الثانوية للبنينجنين
التجاري78278.2جالمنهسعيدمحمودمحمد10048719السالم الثانوية للبنينجنين
التجاري82382.3قنوحعيسىمحمودمحمد10048720السالم الثانوية للبنينجنين
التجاري89689.6جرارنايفناصرمحمد10048721السالم الثانوية للبنينجنين
التجاري68168.1ھصيصمحمودنبيلمحمد10048722السالم الثانوية للبنينجنين
التجاري72672.6حجازيزھديماھرمحمود10048726السالم الثانوية للبنينجنين
التجاري65265.2السوقيحلميمحمودمدين10048727السالم الثانوية للبنينجنين
التجاري56856.8عمريمحمدعليمصعب10048729السالم الثانوية للبنينجنين
التجاري79079عبوشيمحمدظافرميسره10048730السالم الثانوية للبنينجنين
التجاري70770.7عبوشيعباساحمدنادر10048731السالم الثانوية للبنينجنين
التجاري72072العلياتيوسفمصطفىنھاد10048734السالم الثانوية للبنينجنين
التجاري82982.9نجمحلميمحمدھشام10048735السالم الثانوية للبنينجنين
التجاري59759.7ابو شلھوبعبدالقادرعرفانوجد10048736السالم الثانوية للبنينجنين
التجاري61161.1محاجنهابراھيموسيم10048737السالم الثانوية للبنينجنين
التجاري87287.2حسنينوليدجھادوليد10048738السالم الثانوية للبنينجنين
التجاري61961.9الحسينموسىسميريزن10048739السالم الثانوية للبنينجنين
التجاري73973.9الحسينموسىمحمديوسف10048743السالم الثانوية للبنينجنين
التجاري63563.5زيودفريدعبد المجيداسامه10048745سيلة الحارثية الثانوية للبنينجنين
التجاري67267.2شواھنةعبد الرحيمطاھرامير الدين10048747سيلة الحارثية الثانوية للبنينجنين
التجاري84184.1فقيستوفيقوليدتوفيق10048749سيلة الحارثية الثانوية للبنينجنين
التجاري64964.9زيدعبد الكريمبسامجھاد10048750سيلة الحارثية الثانوية للبنينجنين
التجاري74174.1زيودوحيدعبد الرحمنحازم10048752سيلة الحارثية الثانوية للبنينجنين
التجاري72672.6ابو سليمحسنصالحعامر10048758سيلة الحارثية الثانوية للبنينجنين
التجاري73173.1شواھنةمحمودعامرعروة10048759سيلة الحارثية الثانوية للبنينجنين
التجاري62362.3مرعياسعداحمدعمار10048760سيلة الحارثية الثانوية للبنينجنين
التجاري81581.5زيدحسنمنيرلطفي10048763سيلة الحارثية الثانوية للبنينجنين



التجاري80780.7محي الدينمحمدتوفيقمحمد10048766سيلة الحارثية الثانوية للبنينجنين
التجاري59659.6عزاممحمدعبد الرؤوفمحمد10048767سيلة الحارثية الثانوية للبنينجنين
التجاري57357.3سمارهمحمدابراھيماحمد10048774اليامون الثانوية للبنينجنين
التجاري69669.6ابو سيفينيوسفمحمداحمد10048775اليامون الثانوية للبنينجنين
التجاري76076ابو حسنعبد الرحمنمصطفىاسالم 10048776اليامون الثانوية للبنينجنين
التجاري87287.2نواھضهصادقمازنبدر الدين10048779اليامون الثانوية للبنينجنين
التجاري57657.6عابدمحمدنامقزيد10048784اليامون الثانوية للبنينجنين
التجاري72672.6سعيدانيسصبحيعبدالرحمن10048788اليامون الثانوية للبنينجنين
التجاري65865.8سمارهنائلفارسعبدهللا10048789اليامون الثانوية للبنينجنين
التجاري76176.1فريحاتيعقوبنعمانعالءالدين10048791اليامون الثانوية للبنينجنين
التجاري81281.2شرقيهاحمدمازنقسام10048794اليامون الثانوية للبنينجنين
التجاري61961.9ابو حسنعطاخليلمحمد10048797اليامون الثانوية للبنينجنين
التجاري64364.3مصلحعبدالرؤوفسھيلمحمد10048798اليامون الثانوية للبنينجنين
التجاري80280.2ابو حسنمحمدعبدالعفومحمد10048799اليامون الثانوية للبنينجنين
التجاري64064النقمهمحمودعمرمحمد10048800اليامون الثانوية للبنينجنين
التجاري74574.5سالمسليميوسفمعتصم با 10048804اليامون الثانوية للبنينجنين
التجاري55955.9نواھضهفؤادباسمنضال10048806اليامون الثانوية للبنينجنين
التجاري78178.1فريحاتسعيدباسموسيم10048807اليامون الثانوية للبنينجنين
التجاري64664.6بيدسعطاعمراحمد10048808يعبد الثانوية للبنينجنين
التجاري59359.3بريشريفمحمداحمد10048809يعبد الثانوية للبنينجنين
التجاري60060خطيباحمدنضالاحمد10048810يعبد الثانوية للبنينجنين
التجاري71871.8خطيبذيابباسمادھم10048811يعبد الثانوية للبنينجنين
التجاري66566.5خطيبمحمدعمادايھاب10048816يعبد الثانوية للبنينجنين
التجاري67167.1قبھامحمدنظميبالل10048817يعبد الثانوية للبنينجنين
التجاري77477.4عطاطريراغبمحمدراغب10048818يعبد الثانوية للبنينجنين
التجاري62862.8زيدغالبفتحيربيع10048820يعبد الثانوية للبنينجنين
التجاري64564.5بيدسعطارسميعبد اللطيف10048823يعبد الثانوية للبنينجنين
التجاري55755.7زيدعمروليدعز الدين10048824يعبد الثانوية للبنينجنين
التجاري89289.2حمارشةحمزةعمادعصام10048825يعبد الثانوية للبنينجنين
التجاري65765.7ابو بكرعليفتحيعلي10048826يعبد الثانوية للبنينجنين
التجاري53053طاھرفتحيمحمدفتحي10048827يعبد الثانوية للبنينجنين



التجاري71471.4زيداحمدسميرمحمود10048833يعبد الثانوية للبنينجنين
التجاري60460.4البريحلميمسعودھادي10048841يعبد الثانوية للبنينجنين
التجاري76685.1حدادظاھرجوزيفحنا 10048846الرياض الثانويةجنين
التجاري90090أبومويسموسىمحمودرضوان 10048847الرياض الثانويةجنين
التجاري72872.8السوقيعطااحمدعطا 10048848الرياض الثانويةجنين
التجاري68368.3ھب الريحمحمودسامحميالد10048849الرياض الثانويةجنين
التجاري70270.2مشارقهعبدالرحمنسليماناثير10048902بنات جنين الثانويةجنين
التجاري91691.6غرابهقاسممحمودازھار10048903بنات جنين الثانويةجنين
التجاري77577.5حنتوليحسنياحمد اسراء10048904بنات جنين الثانويةجنين
التجاري67567.5ابو سرورمحمدكمالاسراء10048906بنات جنين الثانويةجنين
التجاري64464.4قاشمحمدواصفاسماء10048907بنات جنين الثانويةجنين
التجاري76176.1ساق هللامصطفىنضالاصالة10048908بنات جنين الثانويةجنين
التجاري72072قدسيهذيبسعيداالء10048910بنات جنين الثانويةجنين
التجاري96296.2حسنينعبداللطيفطارقايناس10048915بنات جنين الثانويةجنين
التجاري81981.9لحلوحيوسفعليايه10048916بنات جنين الثانويةجنين
التجاري69469.4جراريوسفمروانتمارا10048917بنات جنين الثانويةجنين
التجاري59959.9يحيىمحمودبسامثراء10048918بنات جنين الثانويةجنين
التجاري66866.8بربورعمرمنيرحنين10048920بنات جنين الثانويةجنين
التجاري72872.8جباريناحمدمصطفىحياة10048921بنات جنين الثانويةجنين
التجاري77777.7نبھانمحمدعليحيفا10048922بنات جنين الثانويةجنين
التجاري87287.2محاميدابراھيممحمودخلود10048923بنات جنين الثانويةجنين
التجاري97797.7شھابطاھرھاللدانيه10048924بنات جنين الثانويةجنين
التجاري88488.4مصطفىعزاتوصفيدانيه10048925بنات جنين الثانويةجنين
التجاري98298.2ابوكحيلمحمدعبدهللادعاء10048926بنات جنين الثانويةجنين
التجاري73173.1عقلقاسممحمدراما10048929بنات جنين الثانويةجنين
التجاري79279.2البظصبحيرشديرايه10048930بنات جنين الثانويةجنين
التجاري96396.3زحالقهادريسعصامربا10048931بنات جنين الثانويةجنين
التجاري91291.2حسانمحمدجھادربى10048932بنات جنين الثانويةجنين
التجاري91291.2زيدھاشمراضيرنا10048933بنات جنين الثانويةجنين
التجاري66566.5عروقسليمانخالدرنيم10048934بنات جنين الثانويةجنين
التجاري78278.2عباھرهانيستيسيرزكيه10048936بنات جنين الثانويةجنين



التجاري72072عالونهاديباسامهزمرد10048937بنات جنين الثانويةجنين
التجاري89789.7طوباسيرضازكرياساره10048938بنات جنين الثانويةجنين
التجاري70970.9انفيعاتعبدهللايحيىسبأ10048939بنات جنين الثانويةجنين
التجاري65765.7جراداتعبدهللابراھيمسجود10048940بنات جنين الثانويةجنين
التجاري91791.7سلفيتيحسيننبيلسلمى10048941بنات جنين الثانويةجنين
التجاري63563.5ابو ندىمحمدخالدسناء10048942بنات جنين الثانويةجنين
التجاري69769.7صباغمحمدنعيمسندس10048945بنات جنين الثانويةجنين
التجاري80080مناصرهيوسفاسامهشروق10048946بنات جنين الثانويةجنين
التجاري62862.8ابو ليهاحمدنمرصفد10048947بنات جنين الثانويةجنين
التجاري97297.2سعيدسليموجيهعھد10048949بنات جنين الثانويةجنين
التجاري91091عيادمحمدتوفيقغاده10048950بنات جنين الثانويةجنين
التجاري68368.3عبوديمحموداحمدفاطمه10048951بنات جنين الثانويةجنين
التجاري97997.9عبداللطيفعبد الحليماحمدفيروز10048952بنات جنين الثانويةجنين
التجاري59959.9ابوعزعليعرفاتليلى10048953بنات جنين الثانويةجنين
التجاري65665.6خلفشفيقمفيدمرام10048954بنات جنين الثانويةجنين
التجاري89589.5عالريعبداللطيفمحمودمريم10048956بنات جنين الثانويةجنين
التجاري88888.8ابوھزيمهمحمدايادمالك10048957بنات جنين الثانويةجنين
التجاري73373.3بكراحمدعمرومالك10048958بنات جنين الثانويةجنين
التجاري88188.1عزبعبداللطيفوجيهندى10048959بنات جنين الثانويةجنين
التجاري68168.1قمبعمصطفىمحمدنور10048961بنات جنين الثانويةجنين
التجاري62562.5جراراسعدحسامھبه10048964بنات جنين الثانويةجنين
التجاري93893.8سعدياحمدھاشمھبه10048965بنات جنين الثانويةجنين
التجاري68868.8ضبايةعليايمنھديل10048966بنات جنين الثانويةجنين
التجاري94894.8الغولمحمدناصرھنادي10048968بنات جنين الثانويةجنين
التجاري83283.2جزرهعليابراھيمھند10048970بنات جنين الثانويةجنين
التجاري56056عزبعبداللطيفجمالھيا10048971بنات جنين الثانويةجنين
التجاري70370.3محاميداحمدحسنھيه10048972بنات جنين الثانويةجنين
التجاري82282.2زكارنهعفيفاحمدورد10048973بنات جنين الثانويةجنين
التجاري74774.7خمايسهاحمدطارقوسام10048974بنات جنين الثانويةجنين
التجاري94094ياسينسميحمحمدوالء10048975بنات جنين الثانويةجنين
التجاري76776.7مطاحننجيبمحمدوالء10048976بنات جنين الثانويةجنين



التجاري84684.6لحلوحعارفنادروالء10048977بنات جنين الثانويةجنين
التجاري58458.4عباديتوفيقنھاداكرام 10048981بنات يعبد الثانويةجنين
التجاري72572.5حرزهللاحمدباسماية 10048984بنات يعبد الثانويةجنين
التجاري67567.5عمارنهصالحمحمدجيھان10048989بنات يعبد الثانويةجنين
التجاري69869.8عباديكاملمحمدحنان10048990بنات يعبد الثانويةجنين
التجاري96396.3ابوبكرحسيننصرحنان 10048991بنات يعبد الثانويةجنين
التجاري92392.3جربانمحمدمفيددينا10048994بنات يعبد الثانويةجنين
التجاري63963.9حمارشهعليشريفروند10048997بنات يعبد الثانويةجنين
التجاري96996.9بدارنهمحمدجميلسانيا10048998بنات يعبد الثانويةجنين
التجاري82382.3اعمورفتحيبسامسما10049000بنات يعبد الثانويةجنين
التجاري84684.6ابوشمله سعيدوصفي سميحه10049001بنات يعبد الثانويةجنين
التجاري97097عطاطريرفيقمحمدسھير10049003بنات يعبد الثانويةجنين
التجاري62762.7عطاطرهاحمدساميسونه 10049004بنات يعبد الثانويةجنين
التجاري84984.9ميتانيمحمدبسامشذى 10049005بنات يعبد الثانويةجنين
التجاري63863.8عطاطرهمصطفىمحمدشفاء10049006بنات يعبد الثانويةجنين
التجاري56556.5قبھاخالدمحمدعال10049008بنات يعبد الثانويةجنين
التجاري90290.2بريشريفمحمدفاطمه10049009بنات يعبد الثانويةجنين
التجاري92692.6عمارنهجبرنظميليالي10049011بنات يعبد الثانويةجنين
التجاري82382.3عطاطرةرفيقفتحيمجدولين10049013بنات يعبد الثانويةجنين
التجاري77977.9ابو شملةعبدالرحمنمحمودميسون10049014بنات يعبد الثانويةجنين
التجاري90190.1عباديحسينباسمنجاح10049015بنات يعبد الثانويةجنين
التجاري78978.9خلهحسنسليمنجيه10049017بنات يعبد الثانويةجنين
التجاري66166.1ابو بكراحمدعزامنھيل10049018بنات يعبد الثانويةجنين
التجاري92692.6برياحمدفتحيھديل10049020بنات يعبد الثانويةجنين
التجاري58858.8إغباريهتوفيقجمالاحالم10049022بنات الخنساء الثانويةجنين
التجاري81081نصاراحمدجمالاسراء10049024بنات الخنساء الثانويةجنين
التجاري63163.1عبد الھاديمحمدفريداسيل10049026بنات الخنساء الثانويةجنين
التجاري89989.9طحاينهعبد الخالقوليداسيل10049027بنات الخنساء الثانويةجنين
التجاري89389.3ابراھيمامينمحمداشراق10049028بنات الخنساء الثانويةجنين
التجاري74574.5ابو غاليضيف هللاشرفامال10049029بنات الخنساء الثانويةجنين
التجاري62362.3السعدياحمدفوزيايمان10049032بنات الخنساء الثانويةجنين



التجاري82582.5نصارجھادمحمودجمانه10049034بنات الخنساء الثانويةجنين
التجاري92392.3اللبديسليمانوضاححنين10049036بنات الخنساء الثانويةجنين
التجاري73373.3قنديلاحمدخليلختام10049037بنات الخنساء الثانويةجنين
التجاري73373.3عبد الھاديجمالنوافرباب10049040بنات الخنساء الثانويةجنين
التجاري95295.2ابو حسنمحمدحريصشھد10049044بنات الخنساء الثانويةجنين
التجاري63363.3ابو الربنادرمحمدصابرين10049045بنات الخنساء الثانويةجنين
التجاري88388.3عبد الھاديجمالنوافعبله10049047بنات الخنساء الثانويةجنين
التجاري76676.6محاجنهعليعصامعبير10049048بنات الخنساء الثانويةجنين
التجاري77677.6عروقسليمانحسامعرين10049049بنات الخنساء الثانويةجنين
التجاري58758.7صنديدمحمودموسىفداء10049050بنات الخنساء الثانويةجنين
التجاري79379.3سايسحسنعمادمجدولين10049051بنات الخنساء الثانويةجنين
التجاري76876.8عنابسليمانحسينميساء10049053بنات الخنساء الثانويةجنين
التجاري59259.2عاللشهموسىاحمدھديل10049058بنات الخنساء الثانويةجنين
التجاري68968.9السعديكاملحسام الدينھناء10049060بنات الخنساء الثانويةجنين
التجاري87687.6البريصالحعليھيا10049061بنات الخنساء الثانويةجنين
التجاري67667.6ابوغاليحسنفوزيھيا10049062بنات الخنساء الثانويةجنين
التجاري55655.6الطوبجةفايزنضالياسمين10049065بنات الخنساء الثانويةجنين
التجاري70170.1فريحاتعليعمراريج10049066بنات اليامون الثانويةجنين
التجاري75375.3حوشيهمحمدفايزاسماء10049069بنات اليامون الثانويةجنين
التجاري53653.6عباھرهيوسفسميراالء10049070بنات اليامون الثانويةجنين
التجاري84484.4سالماحمدمحمداالء10049071بنات اليامون الثانويةجنين
التجاري82082جراداتابراھيميونسبيان10049073بنات اليامون الثانويةجنين
التجاري84984.9عباھرهنايفسليمرغده10049078بنات اليامون الثانويةجنين
التجاري64764.7ابو سيفينخليلوليدسالم10049081بنات اليامون الثانويةجنين
التجاري78578.5ابو حسنزكيرائدسماح10049082بنات اليامون الثانويةجنين
التجاري92792.7حوشيهصالحراقيسماح10049083بنات اليامون الثانويةجنين
التجاري77577.5غنمهخالدفايزسنابل10049085بنات اليامون الثانويةجنين
التجاري82182.1الشرقيهزھيدسعيدصابرين10049087بنات اليامون الثانويةجنين
التجاري77377.3سعيدعارفيوسفصابرين10049088بنات اليامون الثانويةجنين
التجاري76976.9ابو حسناحمدعمرقسم10049091بنات اليامون الثانويةجنين
التجاري60960.9نواھضهحسينمحمودلقاء10049092بنات اليامون الثانويةجنين



التجاري91691.6ابو الھيجاعزاتنعمانلميس10049093بنات اليامون الثانويةجنين
التجاري60660.6سمارمحمدقاھرمرام10049094بنات اليامون الثانويةجنين
التجاري78278.2فريحاتمحمودحلمينسرين10049096بنات اليامون الثانويةجنين
التجاري58058سموديعبد الكريمنضالنيفين10049098بنات اليامون الثانويةجنين
التجاري89589.5عبد الھاديكاملنور الدينأسماء10049102بنات سيلة الحارثية الثانويةجنين
التجاري78378.3زيودفياضعبد اللطيفحنين10049103بنات سيلة الحارثية الثانويةجنين
التجاري85985.9طحاينهحافظعبد الرحيمديما10049104بنات سيلة الحارثية الثانويةجنين
التجاري81281.2ابو طعيمهاحمدنبيلرنده10049106بنات سيلة الحارثية الثانويةجنين
التجاري83283.2اسعدخليلعبد الرحمنروان 10049107بنات سيلة الحارثية الثانويةجنين
التجاري68868.8شواھنهتركيحذيفة سلسبيل 10049108بنات سيلة الحارثية الثانويةجنين
التجاري85585.5زيودفايزمحمدسلسبيل10049109بنات سيلة الحارثية الثانويةجنين
التجاري81581.5جراداتأحمدبسامشيماء10049110بنات سيلة الحارثية الثانويةجنين
التجاري87787.7زيودأحمدعصاممنار10049111بنات سيلة الحارثية الثانويةجنين
التجاري64964.9جراداتسليمان عدنانميساء10049112بنات سيلة الحارثية الثانويةجنين
التجاري76476.4شواھنهذيبأحمدھبه10049114بنات سيلة الحارثية الثانويةجنين
التجاري87687.6جراداتحسيننعمانھديل10049115بنات سيلة الحارثية الثانويةجنين
التجاري77577.5عمرينجيبغسانياسمين10049116بنات سيلة الحارثية الثانويةجنين
التجاري81381.3ياسينعبد الرحيمابراھيماميمة10049119بنات دير ابو ضعيف الثانويةجنين
التجاري57857.8ياسينرضاعثمانانسام10049120بنات دير ابو ضعيف الثانويةجنين
التجاري61261.2عبد الحيفايزحاتمايمان10049123بنات دير ابو ضعيف الثانويةجنين
التجاري76876.8محاميدمحمدعزيزحليمة10049126بنات دير ابو ضعيف الثانويةجنين
التجاري77277.2ياسينشريفعبد الناصرحياة10049127بنات دير ابو ضعيف الثانويةجنين
التجاري77077ياسينشريفربحيرحمة10049128بنات دير ابو ضعيف الثانويةجنين
التجاري79079محمودشاھريوسفسناء10049129بنات دير ابو ضعيف الثانويةجنين
التجاري59859.8محاميدخليلھاشمسھير10049130بنات دير ابو ضعيف الثانويةجنين
التجاري64264.2ياسينمحمدراكزشروق10049131بنات دير ابو ضعيف الثانويةجنين
التجاري65265.2العزامطةمحمد راجحلبنى 10049133بنات دير ابو ضعيف الثانويةجنين
التجاري75075حجازيتركيمرواننادية10049135بنات دير ابو ضعيف الثانويةجنين
التجاري96596.5عارضةعامرخضرأحمد28049203الشھيد ابو جھاد الثانوية للبنينقباطية
التجاري65465.4أحمدعمريوسفأحمد28049204الشھيد ابو جھاد الثانوية للبنينقباطية
التجاري81081شيخ إبراھيمحسنصالححسن28049205الشھيد ابو جھاد الثانوية للبنينقباطية



التجاري82482.4أبوصالحذيابعمادذياب28049206الشھيد ابو جھاد الثانوية للبنينقباطية
التجاري52152.1قرقوشيةسليمانحكمسليمان28049208الشھيد ابو جھاد الثانوية للبنينقباطية
التجاري79579.5حمدانحسينأحمدعبدالرحمن28049209الشھيد ابو جھاد الثانوية للبنينقباطية
التجاري78278.2صبيحوليدطارقعبدالرحمن28049210الشھيد ابو جھاد الثانوية للبنينقباطية
التجاري89689.6عبدالعزيزمحمدفوزيعفيف28049212الشھيد ابو جھاد الثانوية للبنينقباطية
التجاري63463.4شيبانيعبداللطيفجاسرماھر28049213الشھيد ابو جھاد الثانوية للبنينقباطية
التجاري83983.9عبيدسعيدأحمدمحمد28049215الشھيد ابو جھاد الثانوية للبنينقباطية
التجاري61261.2العارضةمبدامحمودمحمد28049216الشھيد ابو جھاد الثانوية للبنينقباطية
التجاري67067لحلوحمحمدنبيلنضال28049219الشھيد ابو جھاد الثانوية للبنينقباطية
التجاري75575.5جالوليحسنعدنانوسيم28049220الشھيد ابو جھاد الثانوية للبنينقباطية
التجاري94094عزالدينمحمودھانيوليد28049221الشھيد ابو جھاد الثانوية للبنينقباطية
التجاري73473.4عبدالعزيزعبدالوھابسعدالدينيزيد28049222الشھيد ابو جھاد الثانوية للبنينقباطية
التجاري71671.6نزالنجيبسعيداحمد28049226الشھيد عزت ابو الرب الثانويةقباطية
التجاري91191.1ابوعليمحمودعبد الرحمناسيد28049227الشھيد عزت ابو الرب الثانويةقباطية
التجاري56456.4سباعنةاحمدمحمدزياد28049230الشھيد عزت ابو الرب الثانويةقباطية
التجاري72472.4نزالمحمدعبدالرحيمطارق28049232الشھيد عزت ابو الرب الثانويةقباطية
التجاري57257.2حنايشةعبدالخالقربحيعبدالخالق28049233الشھيد عزت ابو الرب الثانويةقباطية
التجاري76976.9ابوالربمحمدحسامعدي28049235الشھيد عزت ابو الرب الثانويةقباطية
التجاري60460.4حنايشةفؤادمحمدفؤاد28049236الشھيد عزت ابو الرب الثانويةقباطية
التجاري85785.7سباعنةيوسفايمنمحمد28049238الشھيد عزت ابو الرب الثانويةقباطية
التجاري79179.1خمايسةمحمدعدنانمحمد28049240الشھيد عزت ابو الرب الثانويةقباطية
التجاري61261.2زكارنةتوفيقنجيمحمد28049241الشھيد عزت ابو الرب الثانويةقباطية
التجاري61761.7جوابرةمصباحساميمحمود28049242الشھيد عزت ابو الرب الثانويةقباطية
التجاري81181.1زكارنةمحمودتركيمعتصم28049244الشھيد عزت ابو الرب الثانويةقباطية
التجاري68168.1سالمهإبراھيمنضالصالح الدين28049249ذكور مسقط الثانويةقباطية
التجاري60560.5حمامرهعثمانمحمودعثمان28049251ذكور مسقط الثانويةقباطية
التجاري62362.3ماليشهعوضحسنعوض28049252ذكور مسقط الثانويةقباطية
التجاري73373.3حمامرهعثمانإبراھيممعين28049254ذكور مسقط الثانويةقباطية
التجاري84784.7ابو عصبهنوافجھاداسماعيل28049257سيلة الظھر الثانوية للبنينقباطية
التجاري70770.7نصرجبرناصرامام28049258سيلة الظھر الثانوية للبنينقباطية
التجاري67567.5زعروراحمدعبد الرزاقبالل28049261سيلة الظھر الثانوية للبنينقباطية



التجاري77677.6حيدريةطاللعبد المعطيبھاء28049262سيلة الظھر الثانوية للبنينقباطية
التجاري70670.6ابو قياصفايزحسامثامر28049263سيلة الظھر الثانوية للبنينقباطية
التجاري57957.9حيدريهخليلعزامثمين28049264سيلة الظھر الثانوية للبنينقباطية
التجاري64364.3حيدريهسليموليدسائد28049265سيلة الظھر الثانوية للبنينقباطية
التجاري89089عزاممحمودعايدعاصم28049267سيلة الظھر الثانوية للبنينقباطية
التجاري82582.5شريحعبد هللاشاھرعبد هللا28049268سيلة الظھر الثانوية للبنينقباطية
التجاري75975.9ابو عصبهمحمودعبد هللاعلي28049270سيلة الظھر الثانوية للبنينقباطية
التجاري85385.3حسنحسنمحمدعلي28049271سيلة الظھر الثانوية للبنينقباطية
التجاري94794.7عزامشفيقوليدعمر28049272سيلة الظھر الثانوية للبنينقباطية
التجاري78378.3ابو عصبهعبد هللاجمالفھمي28049273سيلة الظھر الثانوية للبنينقباطية
التجاري83483.4معالياحمدوليدمحمد28049274سيلة الظھر الثانوية للبنينقباطية
التجاري70070ناصرصادقجودتمراد28049275سيلة الظھر الثانوية للبنينقباطية
التجاري53453.4رحالعبد الھاديتيسيرمعاذ28049277سيلة الظھر الثانوية للبنينقباطية
التجاري85185.1قطيطيوسفسميرأحمد28049281ميثلون الثانوية للبنينقباطية
التجاري61061ذيابحسنغالبأحمد28049282ميثلون الثانوية للبنينقباطية
التجاري67467.4ربايعةأحمدمحمدأحمد28049283ميثلون الثانوية للبنينقباطية
التجاري67167.1قاللوةاسماعيلحسينأشرف28049285ميثلون الثانوية للبنينقباطية
التجاري64364.3ربايعةعبد الغنيعميدأشرف28049287ميثلون الثانوية للبنينقباطية
التجاري68568.5عبد الغفورابراھيمخليلأكرم28049288ميثلون الثانوية للبنينقباطية
التجاري94094إقطيطتوفيقمحمدأيمن28049289ميثلون الثانوية للبنينقباطية
التجاري84384.3نعيراتداودجھادداود28049290ميثلون الثانوية للبنينقباطية
التجاري67867.8محمودرشيدصدقيرامي28049291ميثلون الثانوية للبنينقباطية
التجاري66766.7قاللوةمحمودناصررامي28049292ميثلون الثانوية للبنينقباطية
التجاري75475.4نعيراتصالحصادقسامي28049294ميثلون الثانوية للبنينقباطية
التجاري84384.3قطيطمحمدغالبسامي28049295ميثلون الثانوية للبنينقباطية
التجاري78478.4خضرمصطفىعبد هللا  عيداعدنان28049301ميثلون الثانوية للبنينقباطية
التجاري59959.9نعيراتمحمدكمالعالء28049303ميثلون الثانوية للبنينقباطية
التجاري64564.5عودة هللاعبد هللافھميمحمد28049307ميثلون الثانوية للبنينقباطية
التجاري56856.8نجمسليممدحتمحمد28049308ميثلون الثانوية للبنينقباطية
التجاري64764.7نعيراتأحمدمنيرمحمد28049309ميثلون الثانوية للبنينقباطية
التجاري59259.2الشريفشحدةحسنمحمود28049310ميثلون الثانوية للبنينقباطية



التجاري65265.2ربايعةمحمد عليفوازنضال28049312ميثلون الثانوية للبنينقباطية
التجاري86986.9عوادفريدطاللنور الدين28049313ميثلون الثانوية للبنينقباطية
التجاري71771.7لحلوحسليمانكمالاالء28049352بنات عرابه الثانويةقباطية
التجاري77277.2عبيدمحمدماجدامل28049353بنات عرابه الثانويةقباطية
التجاري63563.5ابو مونسصبحيرسالنايمان28049354بنات عرابه الثانويةقباطية
التجاري65665.6ابو عزيزهاحمدمحمدايمان28049355بنات عرابه الثانويةقباطية
التجاري84884.8احمدمحمدمطلقحنان28049356بنات عرابه الثانويةقباطية
التجاري72872.8شقاقياحمدمحمدساره28049360بنات عرابه الثانويةقباطية
التجاري73673.6قرقوشيةمحمدمحمودسجى28049361بنات عرابه الثانويةقباطية
التجاري70470.4لحلوحعرسانراغبسوسن28049363بنات عرابه الثانويةقباطية
التجاري68568.5داودحمزهاسعدشھد28049364بنات عرابه الثانويةقباطية
التجاري87687.6النزھهجميلصالحعال28049365بنات عرابه الثانويةقباطية
التجاري90190.1حمادشفيعھشامالنا28049366بنات عرابه الثانويةقباطية
التجاري81081العارضةمحمد روحيجوادمرح28049368بنات عرابه الثانويةقباطية
التجاري80380.3دقةصادقمحمدمريم28049369بنات عرابه الثانويةقباطية
التجاري65765.7حمدانحلميبشراننداء28049371بنات عرابه الثانويةقباطية
التجاري73773.7دبعيذيابزيادھديل28049374بنات عرابه الثانويةقباطية
التجاري80280.2لحلوحمحمدحسينوفاء28049375بنات عرابه الثانويةقباطية
التجاري80680.6نزالمحمدباسمجليله28049384بنات قباطية الثانوية الغربيةقباطية
التجاري59759.7زكارنهمحمدعبدهللاحنين28049385بنات قباطية الثانوية الغربيةقباطية
التجاري77277.2نزالنصوحزيادخلود28049386بنات قباطية الثانوية الغربيةقباطية
التجاري89189.1زكارنهامينايمندالين28049387بنات قباطية الثانوية الغربيةقباطية
التجاري81981.9نزالامينعبدالرحمندعاء28049388بنات قباطية الثانوية الغربيةقباطية
التجاري83683.6حنايشهاحمدتيسيررھام28049389بنات قباطية الثانوية الغربيةقباطية
التجاري85885.8ابو الربشريفمحمدرھام28049390بنات قباطية الثانوية الغربيةقباطية
التجاري79379.3زكارنهمحمدوليدصابرين28049391بنات قباطية الثانوية الغربيةقباطية
التجاري95995.9نزالاحمدعصامصفاء28049392بنات قباطية الثانوية الغربيةقباطية
التجاري75875.8نزالاحمدمحمد بدرنھايه28049393بنات قباطية الثانوية الغربيةقباطية
التجاري84884.8نصرحسينخليلھناء28049394بنات قباطية الثانوية الغربيةقباطية
التجاري86686.6ابوعليمحمدماھراسراء28049396بنات الجديدة الثانويةقباطية
التجاري87987.9عوادشريفعالناالء28049397بنات الجديدة الثانويةقباطية



التجاري85185.1فقھافياضاحمدامال28049398بنات الجديدة الثانويةقباطية
التجاري81181.1محمودحسنفھدانسام28049399بنات الجديدة الثانويةقباطية
التجاري58858.8قاللوهابراھيمعدنانانوار28049401بنات الجديدة الثانويةقباطية
التجاري78078قاللوهشوكترشديروان28049402بنات الجديدة الثانويةقباطية
التجاري72972.9عوادفارس احمدنشأتسماھر28049403بنات الجديدة الثانويةقباطية
التجاري68768.7شيخ ابراھيمفتحيبرھاناسماء28049407بنات كفر راعي الثانويةقباطية
التجاري84884.8يحيىمحمدعبد هللاكرام28049408بنات كفر راعي الثانويةقباطية
التجاري77377.3صبيحمصطفىيوسفام كلثوم28049409بنات كفر راعي الثانويةقباطية
التجاري78378.3حرز هللامحمدمازنايات28049410بنات كفر راعي الثانويةقباطية
التجاري94994.9جوابريمحمودرياضايمان28049411بنات كفر راعي الثانويةقباطية
التجاري91091االطرشعبد هللاحسامتحرير28049412بنات كفر راعي الثانويةقباطية
التجاري81281.2اطرشيوسففخريشيماء28049413بنات كفر راعي الثانويةقباطية
التجاري62462.4حرز هللامحمدجمالغدير28049414بنات كفر راعي الثانويةقباطية
التجاري69369.3ذيابمحمدفؤادنريمان28049416بنات كفر راعي الثانويةقباطية
التجاري64364.3يعاقبهسعيدمحمودنھى28049417بنات كفر راعي الثانويةقباطية
التجاري72072صبيحمحمدساميياسمين28049418بنات كفر راعي الثانويةقباطية
التجاري80480.4ربايعهخليلاحساناريج28049419بنات ميثلون الثانويةقباطية
التجاري89089االعرجعوضسليمانامل28049420بنات ميثلون الثانويةقباطية
التجاري82882.8نعيراتمحمداسماعيلروان28049424بنات ميثلون الثانويةقباطية
التجاري73573.5ربايعهمحمدفوازسناء28049425بنات ميثلون الثانويةقباطية
التجاري67467.4ربايعهرجامحمودشيماء28049426بنات ميثلون الثانويةقباطية
التجاري83083ربايعهمحمدمصطفىعائشه28049427بنات ميثلون الثانويةقباطية
التجاري93093طافشاحمدمصطفىھنادي28049429بنات ميثلون الثانويةقباطية
التجاري74774.7عبدالحمادتوفيقمحمدياسمين28049431بنات ميثلون الثانويةقباطية
التجاري65865.8جرارزھديعبد هللاحنين28049433بنات سيلة الظھر الثانويةقباطية
التجاري95395.3ابو عصبهنوافلطفيحنين28049434بنات سيلة الظھر الثانويةقباطية
التجاري95595.5ابو قياصمجاھدغالبدجله28049435بنات سيلة الظھر الثانويةقباطية
التجاري60460.4غانممحمدخالدرجاء28049436بنات سيلة الظھر الثانويةقباطية
التجاري60960.9ناصرعطامحمدروزان28049437بنات سيلة الظھر الثانويةقباطية
التجاري63263.2عوادذيابراشدشروق28049438بنات سيلة الظھر الثانويةقباطية
التجاري66866.8قراريةحسينمحمودميس28049439بنات سيلة الظھر الثانويةقباطية



التجاري89989.9ابو قياصفايزعمادھديل28049440بنات سيلة الظھر الثانويةقباطية
التجاري91791.7سعدمحمدعوادھنادي28049441بنات سيلة الظھر الثانويةقباطية
التجاري78678.6صوافطهيوسفبشيراحمد29049501طوباس الثانوية للبنينطوباس
التجاري90190.1صوافطهمشھوررياضاحمد29049503طوباس الثانوية للبنينطوباس
التجاري68968.9دراغمهحمزهعصاماحمد29049504طوباس الثانوية للبنينطوباس
التجاري81281.2دراغمهعارفغالباحمد29049505طوباس الثانوية للبنينطوباس
التجاري61761.7دراغمهيوسفماھراحمد29049506طوباس الثانوية للبنينطوباس
التجاري56956.9تاجمحمدمحموداحمد29049507طوباس الثانوية للبنينطوباس
التجاري88488.4صوافطهاحمدمحموداسالم29049509طوباس الثانوية للبنينطوباس
التجاري68568.5دراغمهيوسفسامربكر29049510طوباس الثانوية للبنينطوباس
التجاري72072ضباباتشحادهطالببالل29049511طوباس الثانوية للبنينطوباس
التجاري68268.2دراغمهحسنحربيحسن29049512طوباس الثانوية للبنينطوباس
التجاري76076دراغمهحمزهعمرحمزه29049513طوباس الثانوية للبنينطوباس
التجاري75175.1دراغمهحسنيوسفرشيد29049514طوباس الثانوية للبنينطوباس
التجاري83783.7صوافطهعليانراجيسامر29049517طوباس الثانوية للبنينطوباس
التجاري64064صوافطهراشدمحمدصھيب29049523طوباس الثانوية للبنينطوباس
التجاري55255.2ابوالھدىجميلعادلعباده29049524طوباس الثانوية للبنينطوباس
التجاري56456.4دراغمهعبدطاللعبدالفتاح29049525طوباس الثانوية للبنينطوباس
التجاري63663.6دراغمهمحمداحمدعدي29049527طوباس الثانوية للبنينطوباس
التجاري92192.1صوافطهعربيھشامعرابي29049528طوباس الثانوية للبنينطوباس
التجاري74974.9صوافطهعبدالرؤوفامجدقصي29049531طوباس الثانوية للبنينطوباس
التجاري81181.1ابوالطيبسعيدابراھيممحمد29049533طوباس الثانوية للبنينطوباس
التجاري65265.2دراغمهنجياحمدمحمد29049534طوباس الثانوية للبنينطوباس
التجاري87187.1ابوعامرسعيدمحمودمحمد29049536طوباس الثانوية للبنينطوباس
التجاري86086مبسلطمحمودسميرمحمود29049539طوباس الثانوية للبنينطوباس
التجاري61661.6دراغمهحمدهللاثابتمدحت29049540طوباس الثانوية للبنينطوباس
التجاري74274.2دراغمهمصطفىمحمدمصطفى29049541طوباس الثانوية للبنينطوباس
التجاري74774.7دراغمهسعودعليمعاذ29049543طوباس الثانوية للبنينطوباس
التجاري91791.7دراغمهجميلجمالمنتصر29049544طوباس الثانوية للبنينطوباس
التجاري93293.2 خضيري)صوافطه)سامر فتحينائل29049545طوباس الثانوية للبنينطوباس
التجاري80580.5ضباباتصدقيمحمدياسر29049546طوباس الثانوية للبنينطوباس



التجاري83883.8صوافطهسميحسليمانيزن29049547طوباس الثانوية للبنينطوباس
التجاري79679.6بني عودهاحمدخلفاكرم29049550طمون الثانوية للبنينطوباس
التجاري90290.2بشاراتمحموديوسفبھاء29049553طمون الثانوية للبنينطوباس
التجاري68268.2بشاراتسعيدحسنحاتم29049555طمون الثانوية للبنينطوباس
التجاري63063قاسمطايعنادرصھيب29049557طمون الثانوية للبنينطوباس
التجاري64964.9بشاراتمحمودمحمدعبدالرحيم29049558طمون الثانوية للبنينطوباس
التجاري74174.1بشاراتعبدجبرعبدالعزيز29049559طمون الثانوية للبنينطوباس
التجاري77077سمارةسالمخليلمحمد29049560طمون الثانوية للبنينطوباس
التجاري56556.5بني عودهمحمودعاطفمحمود29049561طمون الثانوية للبنينطوباس
التجاري86686.6بشاراتعليمحمدمنذر29049563طمون الثانوية للبنينطوباس
التجاري62862.8ابو عرهخليلسليمانمحمد29049568ذكور عقابا الثانويةطوباس
التجاري55655.6غناممحمودفوزيمحمد29049570ذكور عقابا الثانويةطوباس
التجاري65465.4مصريسعيدمخلصمحمد29049571ذكور عقابا الثانويةطوباس
التجاري63963.9ابو عرهأحمدوليدمحمود29049573ذكور عقابا الثانويةطوباس
التجاري62362.3شاويشجمالعادلموسى29049576ذكور عقابا الثانويةطوباس
التجاري66766.7لعسوساسعدمحمدالقعقاع29049579ذكور الفارعة الثانويةطوباس
التجاري59159.1عوايصهسعودطاھررأفت29049580ذكور الفارعة الثانويةطوباس
التجاري57057شافعيجبرمحمودساطي29049581ذكور الفارعة الثانويةطوباس
التجاري75375.3يوسفسعيدزيادطارق29049583ذكور الفارعة الثانويةطوباس
التجاري74974.9االخرسعبد اللطيفبشارعبد الكريم29049585ذكور الفارعة الثانويةطوباس
التجاري73073عنايهجميلانيسعبد هللا29049586ذكور الفارعة الثانويةطوباس
التجاري84884.8براھمةحسنيصالحعالء29049587ذكور الفارعة الثانويةطوباس
التجاري62662.6سبالنحسنعدنانفادي29049588ذكور الفارعة الثانويةطوباس
التجاري68168.1حمادكاملماجدكامل29049589ذكور الفارعة الثانويةطوباس
التجاري65165.1دراغمةامينخالدمحمد29049590ذكور الفارعة الثانويةطوباس
التجاري90290.2جناجرةمصطفىمازنمحمد29049591ذكور الفارعة الثانويةطوباس
التجاري73473.4جناجرةمصطفىبساممصطفى29049592ذكور الفارعة الثانويةطوباس
التجاري78078براھمةمطلقراسممطلق29049593ذكور الفارعة الثانويةطوباس
التجاري63263.2براھمةسعودبشارمعتز29049594ذكور الفارعة الثانويةطوباس
التجاري84284.2ابو عامرحمدانسالمازھار29049651بنات طوباس الثانويةطوباس
التجاري67267.2عيسىجديعفوازاسراء29049652بنات طوباس الثانويةطوباس



التجاري80280.2صوافطهسميحخيريالھام29049653بنات طوباس الثانويةطوباس
التجاري86386.3دراغمهحسينامينثناء29049655بنات طوباس الثانويةطوباس
التجاري62162.1دراغمهاحمدخضردانه29049656بنات طوباس الثانويةطوباس
التجاري83783.7صوافطهمحمدجھادروان29049658بنات طوباس الثانويةطوباس
التجاري59259.2دراغمهمحمودغانمسعديه29049659بنات طوباس الثانويةطوباس
التجاري86186.1دراغمهابراھيمقدريسلسبيل29049660بنات طوباس الثانويةطوباس
التجاري73373.3خضيراتحسنيعبدسماح29049661بنات طوباس الثانويةطوباس
التجاري77677.6عنبوسيحسينزيادشروق29049662بنات طوباس الثانويةطوباس
التجاري66266.2نمرنمرغازيليندا29049663بنات طوباس الثانويةطوباس
التجاري60860.8صوافطهمصطفىصقرمادلين29049664بنات طوباس الثانويةطوباس
التجاري88288.2دراغمهماجدبسامميسم29049667بنات طوباس الثانويةطوباس
التجاري62762.7ضباباتاحمدراشدھيا29049670بنات طوباس الثانويةطوباس
التجاري62262.2العنبوسيرفيقمشرفھيلين29049671بنات طوباس الثانويةطوباس
التجاري59659.6مساعيدناجيبساموداد29049672بنات طوباس الثانويةطوباس
التجاري82882.8ابوحسننمرليثياسمين29049673بنات طوباس الثانويةطوباس
التجاري94694.6بشاراتمصطفىعمرارزاق29049674بنات طمون الثانويةطوباس
التجاري58758.7بشاراتأحمدجميلاروى29049675بنات طمون الثانويةطوباس
التجاري91291.2بشاراترشيدانيساالء29049676بنات طمون الثانويةطوباس
التجاري70270.2بني عودهعليانيسدعاء29049678بنات طمون الثانويةطوباس
التجاري79679.6بشاراتأحمدعليرويده29049679بنات طمون الثانويةطوباس
التجاري94494.4بشاراتمحمدعوضكوثر29049680بنات طمون الثانويةطوباس
التجاري60260.2سليمانأحمدقاسممدلين29049681بنات طمون الثانويةطوباس
التجاري73673.6بشاراتسعيدعبد الحليممروه29049682بنات طمون الثانويةطوباس
التجاري57057بشاراتسليمانفخريھناء29049683بنات طمون الثانويةطوباس
التجاري86486.4بشاراتمفضيابراھيموالء29049684بنات طمون الثانويةطوباس
التجاري85585.5ابو حمدحامدرياضاالء29049686بنات عقابا الثانويةطوباس
التجاري62262.2غناميونسجميلاماني29049687بنات عقابا الثانويةطوباس
التجاري68368.3ابو يوسفسليمانمحمدضحى29049692بنات عقابا الثانويةطوباس
التجاري75375.3ابو عرهنايفمحمدميمونه29049695بنات عقابا الثانويةطوباس
التجاري83883.8مصطفىأحمداحساناسراء29049697بنات وادي الفارعة الثانويةطوباس
التجاري83283.2خيزرانذيابأحمدامجاد29049698بنات وادي الفارعة الثانويةطوباس



التجاري67067دبابسهأحمدحسنايات29049699بنات وادي الفارعة الثانويةطوباس
التجاري96596.5جناجرهفوزيأحمدايمان29049700بنات وادي الفارعة الثانويةطوباس
التجاري84084جوابرهأحمدنافزايمان29049701بنات وادي الفارعة الثانويةطوباس
التجاري59059ابو دغيشعلينبيلدينا29049702بنات وادي الفارعة الثانويةطوباس
التجاري90490.4ابو سريسمحمودصبحيشروق29049704بنات وادي الفارعة الثانويةطوباس
التجاري64464.4مصطفىاحمداحسانصفاء29049705بنات وادي الفارعة الثانويةطوباس
التجاري91591.5جناجرهأحمدحسينعبير29049706بنات وادي الفارعة الثانويةطوباس
التجاري91391.3زيدعبد هللاناجحعريفه29049707بنات وادي الفارعة الثانويةطوباس
التجاري58958.9شنابلهنمرباسلكھرمان29049708بنات وادي الفارعة الثانويةطوباس
التجاري87287.2براھمهنايفحسينمجدل29049710بنات وادي الفارعة الثانويةطوباس
التجاري63163.1جناجرهفوزيطاللمريم29049711بنات وادي الفارعة الثانويةطوباس
التجاري74274.2عبد العالسالمخالدإبراھيم14049801ذكور احسان سماره الثانويةطولكرم
التجاري93793.7عبد الرحمنجميلنايفإبراھيم14049804ذكور احسان سماره الثانويةطولكرم
التجاري64164.1شرقاويمحمدعبد هللاأحمد14049807ذكور احسان سماره الثانويةطولكرم
التجاري62162.1سفاقهجميلعليأحمد14049809ذكور احسان سماره الثانويةطولكرم
التجاري61261.2صالحفالحنسيمأحمد14049815ذكور احسان سماره الثانويةطولكرم
التجاري91891.8عواداسامهايادأسامه14049817ذكور احسان سماره الثانويةطولكرم
التجاري63763.7ضبعابراھيمجمالأسامه14049818ذكور احسان سماره الثانويةطولكرم
التجاري58058ياسينمحمدرائدإسالم14049819ذكور احسان سماره الثانويةطولكرم
التجاري78078ابو صفيهمحمد سعيدعبد الحكيمإسالم14049820ذكور احسان سماره الثانويةطولكرم
التجاري84784.7عبد القادرسميرعمرأمجد14049821ذكور احسان سماره الثانويةطولكرم
التجاري80380.3جابرعبد السالمزھيرأنس14049828ذكور احسان سماره الثانويةطولكرم
التجاري80680.6حمد هللاوحيدعاكفأنس14049829ذكور احسان سماره الثانويةطولكرم
التجاري85085السعدامينمحمد سعيدأيمن14049830ذكور احسان سماره الثانويةطولكرم
التجاري75375.3شيخ عبدعبد الجوادمحمدبالل14049834ذكور احسان سماره الثانويةطولكرم
التجاري80580.5عبيدجميلموسىتامر14049835ذكور احسان سماره الثانويةطولكرم
التجاري65665.6عاشورحفظيوائلتامر14049836ذكور احسان سماره الثانويةطولكرم
التجاري58458.4بني عودهعبد الفتاحوليدثائر14049837ذكور احسان سماره الثانويةطولكرم
التجاري74574.5جعرونفايزجعرونجمال14049838ذكور احسان سماره الثانويةطولكرم
التجاري87587.5غولأحمدسليمحذيفه14049842ذكور احسان سماره الثانويةطولكرم
التجاري71571.5حج احمدمصطفىخالدحسام14049844ذكور احسان سماره الثانويةطولكرم



التجاري67867.8عواديوسفعمادحسام14049845ذكور احسان سماره الثانويةطولكرم
التجاري60560.5عبابسهموسىنبيلحسن14049846ذكور احسان سماره الثانويةطولكرم
التجاري73173.1المھديمحمودمحمدحسين14049847ذكور احسان سماره الثانويةطولكرم
التجاري75675.6عيسىرشادعمادحمزه14049848ذكور احسان سماره الثانويةطولكرم
التجاري88788.7عطيرعبد الفتاحمحي الدينحمزه14049849ذكور احسان سماره الثانويةطولكرم
التجاري80780.7شافعمحمدمنيرحمزه14049850ذكور احسان سماره الثانويةطولكرم
التجاري58358.3شبليتوفيقجمالخالد14049851ذكور احسان سماره الثانويةطولكرم
التجاري57057عودهمحمدعبد الكريمرافت14049852ذكور احسان سماره الثانويةطولكرم
التجاري84684.6ابو شملهمحمدصبحيرامي14049853ذكور احسان سماره الثانويةطولكرم
التجاري85885.8بليديحسنمعروفربيع14049854ذكور احسان سماره الثانويةطولكرم
التجاري54654.6ابو زھريموسىرياضرجائي14049855ذكور احسان سماره الثانويةطولكرم
التجاري66466.4الزغلرشديخالدرشدي14049856ذكور احسان سماره الثانويةطولكرم
التجاري80180.1قريبخالدأيمنزكي14049858ذكور احسان سماره الثانويةطولكرم
التجاري81281.2عرفاتزكيعبد هللازكي14049859ذكور احسان سماره الثانويةطولكرم
التجاري60460.4القواسميمحمدأيمنزيد14049860ذكور احسان سماره الثانويةطولكرم
التجاري70270.2غانممحمودباللسامر14049862ذكور احسان سماره الثانويةطولكرم
التجاري76776.7سعيدعبد الرازقمحمدسعيد14049864ذكور احسان سماره الثانويةطولكرم
التجاري89189.1مدنيشعبانرائدشادي14049866ذكور احسان سماره الثانويةطولكرم
التجاري91191.1عبد المالكصقرمحمدصقر14049868ذكور احسان سماره الثانويةطولكرم
التجاري56656.6يحيىمحمد سعيد  حسامعبد الحليم14049871ذكور احسان سماره الثانويةطولكرم
التجاري65565.5ابو العوفنمرحسام الدينعدي14049875ذكور احسان سماره الثانويةطولكرم
التجاري71871.8ھمشريعدنانعبد الرحيمعدي14049876ذكور احسان سماره الثانويةطولكرم
التجاري63163.1مناعزھديشاھرعالء14049878ذكور احسان سماره الثانويةطولكرم
التجاري58458.4شافيمحمدعثمانعماد14049880ذكور احسان سماره الثانويةطولكرم
التجاري74574.5جياتوهعليمحمدعمار14049883ذكور احسان سماره الثانويةطولكرم
التجاري70070عامرنجيبعمرعمران14049884ذكور احسان سماره الثانويةطولكرم
التجاري73673.6قطاويسعيدرياضعمرو14049886ذكور احسان سماره الثانويةطولكرم
التجاري58158.1بديرعبد الغنيمحمدفادي14049889ذكور احسان سماره الثانويةطولكرم
التجاري70470.4برابرهأحمدمسعودفادي14049890ذكور احسان سماره الثانويةطولكرم
التجاري68068خالدفريدمحمدفارس14049891ذكور احسان سماره الثانويةطولكرم
التجاري60660.6دلبحرشديماجدفراس14049894ذكور احسان سماره الثانويةطولكرم



التجاري64964.9بسطاميجوادسعيدفواز14049895ذكور احسان سماره الثانويةطولكرم
التجاري68668.6مرعيموسىعصاممؤمن14049896ذكور احسان سماره الثانويةطولكرم
التجاري67667.6سعادهمحمدايھابمجاھد14049898ذكور احسان سماره الثانويةطولكرم
التجاري70170.1عودهمحمدبشارمجاھد14049899ذكور احسان سماره الثانويةطولكرم
التجاري68368.3عوضتحسينإحسانمحمد14049902ذكور احسان سماره الثانويةطولكرم
التجاري63763.7مصطفىعبد الغنيأحمدمحمد14049903ذكور احسان سماره الثانويةطولكرم
التجاري72772.7صدوقأحمدجمالمحمد14049904ذكور احسان سماره الثانويةطولكرم
التجاري60860.8الغضبانفايقجھادمحمد14049906ذكور احسان سماره الثانويةطولكرم
التجاري84084حمدانمحمدحساممحمد14049907ذكور احسان سماره الثانويةطولكرم
التجاري93193.1مجدالويعليخالدمحمد14049908ذكور احسان سماره الثانويةطولكرم
التجاري78078عطامحمودعاطفمحمد14049912ذكور احسان سماره الثانويةطولكرم
التجاري67767.7جملةصالح الدينعبد العزيزمحمد14049913ذكور احسان سماره الثانويةطولكرم
التجاري75575.5نصارمحمدعصاممحمد14049915ذكور احسان سماره الثانويةطولكرم
التجاري76076صويلحصالحعليمحمد14049916ذكور احسان سماره الثانويةطولكرم
التجاري64464.4ابو علي"محمد ھاني'محمودمحمد14049917ذكور احسان سماره الثانويةطولكرم
التجاري78378.3حسينجميلنافزمحمد14049920ذكور احسان سماره الثانويةطولكرم
التجاري86486.4حالوبمحمدھانيمحمد14049921ذكور احسان سماره الثانويةطولكرم
التجاري68568.5شلبيعليفريدمحمود14049922ذكور احسان سماره الثانويةطولكرم
التجاري72172.1عوضمحمودقاسممحمود14049923ذكور احسان سماره الثانويةطولكرم
التجاري66466.4سمارهأحمدمنصورمحمود14049924ذكور احسان سماره الثانويةطولكرم
التجاري77877.8دروبيسيف الدينمنذرمعتصم14049926ذكور احسان سماره الثانويةطولكرم
التجاري65965.9عبد الحافظعبد الحافظعمرمعمر14049927ذكور احسان سماره الثانويةطولكرم
التجاري65965.9عيساويمسعودجمالمھند14049931ذكور احسان سماره الثانويةطولكرم
التجاري66066ابو شنبشريفحسينمھند14049932ذكور احسان سماره الثانويةطولكرم
التجاري59159.1شلبيعبد العزيزماھرمھند14049933ذكور احسان سماره الثانويةطولكرم
التجاري74174.1رجبعلينزيهمھند14049934ذكور احسان سماره الثانويةطولكرم
التجاري62862.8الجابينظيرأمجدنظير14049936ذكور احسان سماره الثانويةطولكرم
التجاري82482.4تفالاسعدزاھرھادي14049938ذكور احسان سماره الثانويةطولكرم
التجاري91191.1حطابھانيعمادھادي14049939ذكور احسان سماره الثانويةطولكرم
التجاري85485.4الحاج قاسمعبد الكريممحمودھيثم14049941ذكور احسان سماره الثانويةطولكرم
التجاري82982.9فياتخليلمحمودأنس14049951ذكور انشراح الددو الثانويةطولكرم



التجاري89389.3مدنيشعبانماھربالل14049953ذكور انشراح الددو الثانويةطولكرم
التجاري73073ابو زنطمحمدمحمد رسالنحسام14049956ذكور انشراح الددو الثانويةطولكرم
التجاري86886.8ابو سريسقاسمحسنعبد الرحمن14049959ذكور انشراح الددو الثانويةطولكرم
التجاري72772.7سرحانجابرعصامعبد هللا14049962ذكور انشراح الددو الثانويةطولكرم
التجاري52452.4ھمشريعدنانعبد هللاعمار14049965ذكور انشراح الددو الثانويةطولكرم
التجاري60060جزماويذيبجھادمؤمن14049966ذكور انشراح الددو الثانويةطولكرم
التجاري90390.3جالدمنصورباسممحمد14049968ذكور انشراح الددو الثانويةطولكرم
التجاري69769.7فرعونيعبد الرحمنوليدوائل14049972ذكور انشراح الددو الثانويةطولكرم
التجاري89189.1خوليشحادةمحمودأحمد14049974ذكور ارتاح الثانويةطولكرم
التجاري77077سلمانعبد الرحيمنزارأحمد14049975ذكور ارتاح الثانويةطولكرم
التجاري78778.7صباحصالحمحمدأسامه14049977ذكور ارتاح الثانويةطولكرم
التجاري79079ابو شنبمصطفىسميرإياد14049979ذكور ارتاح الثانويةطولكرم
التجاري65165.1ناصيفجميلخالدجميل14049980ذكور ارتاح الثانويةطولكرم
التجاري70670.6الطنيبجميلمحمدجميل14049981ذكور ارتاح الثانويةطولكرم
التجاري61661.6عودهأحمدفوزيساھر14049983ذكور ارتاح الثانويةطولكرم
التجاري83983.9عودهمحمدعمارعالء14049985ذكور ارتاح الثانويةطولكرم
التجاري70370.3ابو ربيعمحمدعبد الكريممحمد14049987ذكور ارتاح الثانويةطولكرم
التجاري61861.8قصاصحسينوليدمحمد14049989ذكور ارتاح الثانويةطولكرم
التجاري78978.9حنونقاسمتوفيقمعاذ14049991ذكور ارتاح الثانويةطولكرم
التجاري81881.8كحلهعبد الكريمغازيأحمد14049993ذكور عتيل الثانويةطولكرم
التجاري89289.2تمامعوضبسامأدھم14049995ذكور عتيل الثانويةطولكرم
التجاري63163.1شكرياسعدنعيمأسعد14049996ذكور عتيل الثانويةطولكرم
التجاري76776.7عسافتوفيقمحمدأشرف14049997ذكور عتيل الثانويةطولكرم
التجاري66166.1مكحولشريفمجديأيسر14049999ذكور عتيل الثانويةطولكرم
التجاري76076ناصرمحمداديبايھاب14050001ذكور عتيل الثانويةطولكرم
التجاري79979.9ابو غازيمرشدفھميباسم14050003ذكور عتيل الثانويةطولكرم
التجاري84984.9قفافتوفيقراسمبھاء14050004ذكور عتيل الثانويةطولكرم
التجاري85585.5خليلمحمودزيادجھاد14050006ذكور عتيل الثانويةطولكرم
التجاري93793.7عليعبد القادرنظميحافظ14050007ذكور عتيل الثانويةطولكرم
التجاري86886.8سليطأحمدحيدرحماده14050008ذكور عتيل الثانويةطولكرم
التجاري80780.7طحالويرشديناجحخالد14050010ذكور عتيل الثانويةطولكرم



التجاري59559.5سمارهمحمد صالحفتحيرامي14050012ذكور عتيل الثانويةطولكرم
التجاري69669.6محسنصبحيعامرسمير14050013ذكور عتيل الثانويةطولكرم
التجاري62162.1غضيهسليمانقدريصھيب14050014ذكور عتيل الثانويةطولكرم
التجاري81281.2ياسينأحمدبسامطارق14050016ذكور عتيل الثانويةطولكرم
التجاري54154.1حمدانصالحمصطفىطارق14050017ذكور عتيل الثانويةطولكرم
التجاري82082مكحولعبد اللطيفجمالعبد اللطيف14050018ذكور عتيل الثانويةطولكرم
التجاري80780.7حسانعبد هللافوزيعبد هللا14050019ذكور عتيل الثانويةطولكرم
التجاري66566.5سيد أحمدفايزمفيدفايز14050026ذكور عتيل الثانويةطولكرم
التجاري90990.9طحالوينجيبعبد القادرقصي14050027ذكور عتيل الثانويةطولكرم
التجاري69969.9خليلحامدساميلؤي14050028ذكور عتيل الثانويةطولكرم
التجاري72872.8تيممحمودأحمدليث14050029ذكور عتيل الثانويةطولكرم
التجاري73973.9كحلهعبد الرحمنعاھدمأمون14050030ذكور عتيل الثانويةطولكرم
التجاري65665.6ناصرمحمدھانيمالك14050031ذكور عتيل الثانويةطولكرم
التجاري65765.7تمامعوضعبد الفتاحمجد14050032ذكور عتيل الثانويةطولكرم
التجاري63763.7ابو خليلسعدموفقمحمد14050035ذكور عتيل الثانويةطولكرم
التجاري87087شكريمحمدياسينمحمد14050036ذكور عتيل الثانويةطولكرم
التجاري64164.1ابو عليعبد اللطيفجاللمصعب14050038ذكور عتيل الثانويةطولكرم
التجاري68968.9عودة هللاعبد الرحمنزيادمعاذ14050039ذكور عتيل الثانويةطولكرم
التجاري70970.9كتانيمحمودمصطفىمعاذ14050040ذكور عتيل الثانويةطولكرم
التجاري94794.7لقرينهمحمدعبد اللطيفمنتصر14050042ذكور عتيل الثانويةطولكرم
التجاري76576.5نصر هللاعبد الرحمنسعيدھاني14050045ذكور عتيل الثانويةطولكرم
التجاري70470.4خلفحسننشأتيحيى14050047ذكور عتيل الثانويةطولكرم
التجاري68768.7الزغلعبد الرحمنسليمأحمد14050050ذكور دير الغصون الثانويةطولكرم
التجاري58058اسماعيلأحمدبساماسماعيل14050051ذكور دير الغصون الثانويةطولكرم
التجاري76876.8قبمحمدفرجتامر14050054ذكور دير الغصون الثانويةطولكرم
التجاري72972.9زرعيامينعمرجميل14050056ذكور دير الغصون الثانويةطولكرم
التجاري79079منصورعادلمحمدخالد14050057ذكور دير الغصون الثانويةطولكرم
التجاري56356.3قعدانمحمدوليدرامي14050058ذكور دير الغصون الثانويةطولكرم
التجاري81381.3حرز هللاتوفيقناصرعبد هللا14050061ذكور دير الغصون الثانويةطولكرم
التجاري72572.5قبعبد الرحمنأيمنعالم14050064ذكور دير الغصون الثانويةطولكرم
التجاري83583.5عمرعبد العزيزعمرمؤمن14050066ذكور دير الغصون الثانويةطولكرم



التجاري83283.2ميتانيالفيعدنانمحمد14050070ذكور دير الغصون الثانويةطولكرم
التجاري71071غانمشاكرلطفيمحمد14050071ذكور دير الغصون الثانويةطولكرم
التجاري74674.6غانممحمدمحمودمحمد14050072ذكور دير الغصون الثانويةطولكرم
التجاري61961.9بدرانأحمدمعزوزمحمد14050073ذكور دير الغصون الثانويةطولكرم
التجاري65965.9رمضانمحمودعثمانمحمود14050074ذكور دير الغصون الثانويةطولكرم
التجاري78578.5القبعبد اللطيفمحمدمعاذ14050075ذكور دير الغصون الثانويةطولكرم
التجاري59959.9غانممقبلمحمد عليمھدي14050076ذكور دير الغصون الثانويةطولكرم
التجاري69469.4غانمعبد القادرعدناننزار14050077ذكور دير الغصون الثانويةطولكرم
التجاري69569.5طعمهخضرأحمدأمير14050080ذكور قفين الثانويةطولكرم
التجاري77577.5زبنسعيدمحمودإياد14050082ذكور قفين الثانويةطولكرم
التجاري71271.2شناعهأحمدابراھيمخالد14050083ذكور قفين الثانويةطولكرم
التجاري68368.3طعمهجميلوائلمؤمن14050084ذكور قفين الثانويةطولكرم
التجاري71771.7طعمهرشيدابراھيممأمون14050085ذكور قفين الثانويةطولكرم
التجاري63763.7حمدانموسىرسميمثنى14050086ذكور قفين الثانويةطولكرم
التجاري81981.9صباحسليمانأحمدمحمد14050087ذكور قفين الثانويةطولكرم
التجاري63263.2عسراويصالحابراھيمأحمد14050090ذكور عالر الثانويةطولكرم
التجاري74374.3طقاطقهمحمودفاتحأحمد14050091ذكور عالر الثانويةطولكرم
التجاري82282.2عامرجميلموفقأدھم14050092ذكور عالر الثانويةطولكرم
التجاري72672.6عامرجمالنوافجھاد14050097ذكور عالر الثانويةطولكرم
التجاري63763.7زھرانحسنسعيدسالم14050098ذكور عالر الثانويةطولكرم
التجاري68268.2نصارمحمدنظيرعباده14050099ذكور عالر الثانويةطولكرم
التجاري68168.1مجادبهسعيدرائدعصام14050100ذكور عالر الثانويةطولكرم
التجاري67167.1جعارامينمحمدمجاھد14050102ذكور عالر الثانويةطولكرم
التجاري72272.2طقاطقهمحمودأحمدمحمد14050103ذكور عالر الثانويةطولكرم
التجاري75275.2حفيظهفوزيرشادمحمد14050104ذكور عالر الثانويةطولكرم
التجاري91191.1قشوعمحمدعدنانيزن14050108ذكور عالر الثانويةطولكرم
التجاري63763.7عبسهابراھيممحمودأسيد14050109ذكور عبد الرحيم محمود الثانويةطولكرم
التجاري82282.2شھابجابرمحمدأنس14050110ذكور عبد الرحيم محمود الثانويةطولكرم
التجاري62262.2حنونيوسفحسنجھاد14050112ذكور عبد الرحيم محمود الثانويةطولكرم
التجاري58458.4عدسحسنأحمدحسن14050113ذكور عبد الرحيم محمود الثانويةطولكرم
التجاري73973.9قرعيحسنعامرحسن14050114ذكور عبد الرحيم محمود الثانويةطولكرم



التجاري72172.1نمريأحمدثابتسامي14050116ذكور عبد الرحيم محمود الثانويةطولكرم
التجاري65165.1مزيدعبد هللاخيريمحمد14050117ذكور عبد الرحيم محمود الثانويةطولكرم
التجاري57857.8عبد الدايمسليمانعادلمحمد14050118ذكور عبد الرحيم محمود الثانويةطولكرم
التجاري71171.1حمدانكاملعوادمحمد14050119ذكور عبد الرحيم محمود الثانويةطولكرم
التجاري74274.2حمدانعبد هللافوازمحمد14050120ذكور عبد الرحيم محمود الثانويةطولكرم
التجاري85085شعارمحمدمحمودمحمد14050121ذكور عبد الرحيم محمود الثانويةطولكرم
التجاري84084سالمةأحمدفايزمصطفى14050122ذكور عبد الرحيم محمود الثانويةطولكرم
التجاري64664.6نصارعبد الحميدمنيرنايف14050123ذكور عبد الرحيم محمود الثانويةطولكرم
التجاري61961.9مزيدعبد الكريمغالبوقاص14050124ذكور عبد الرحيم محمود الثانويةطولكرم
التجاري60660.6برابرهعبد هللاصبحيعبد هللا14050127ذكور شھداء بلعا الثانويةطولكرم
التجاري80980.9منصورعبد الرحيمأحمدمحمد14050132ذكور شھداء بلعا الثانويةطولكرم
التجاري83783.7سليمانحسنيرياضمحمد14050133ذكور شھداء بلعا الثانويةطولكرم
التجاري77377.3جيتاويصالحعزاممحمد14050134ذكور شھداء بلعا الثانويةطولكرم
التجاري91191.1حمدانعبد هللاعطيهمحمد14050135ذكور شھداء بلعا الثانويةطولكرم
التجاري71371.3ابو جابريوسفجبريوسف14050139ذكور شھداء بلعا الثانويةطولكرم
التجاري86486.4ابو صالحمصطفىعمرأريج14050202بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
التجاري85385.3حامدمحمدنظميأريج14050203بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
التجاري83783.7عطارمحمدأكرمإسراء14050204بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
التجاري67867.8عودهمحمدسعيدإسراء14050205بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
التجاري77477.4ابو شنبشريفسفيانإسراء14050206بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
التجاري71971.9عامرشريفعمادأسماء14050208بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
التجاري84884.8ھنيةصبحيايادأسيل14050209بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
التجاري95395.3نافعظاھرجمالأسيل14050210بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
التجاري64264.2خضرسليمغسانأسيل14050212بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
التجاري74174.1الشلبيعبد الحميدمحمودأسيل14050213بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
التجاري71771.7بايررجاناصيفأسيل14050214بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
التجاري93693.6شرعبأحمدطارقأكنان14050215بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
التجاري60960.9حطابمحمدعمادآالء14050216بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
التجاري75975.9حجازييوسفعبد الفتاحألفا14050217بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
التجاري75475.4ابو دغشمحمدتوفيقأماني14050218بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
التجاري63963.9قاسمموسىعيسىأماني14050219بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم



التجاري88388.3صباحعبد الكريميوسفأنسام14050220بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
التجاري71471.4عوضمصطفىسامرأنصاف14050221بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
التجاري70470.4بدرانمحمد رشيدزھيرإيالنه14050223بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
التجاري76176.1نمرعبد الرحيمعمرإيمان14050224بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
التجاري74174.1عالريهزھديسميرإيناس14050226بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
التجاري95895.8الحاج قاسمعبد الرحمنعمادآيه14050228بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
التجاري78478.4ابو زينةأحمدفوازآيه14050229بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
التجاري67767.7عودهمحمدجميلبراءه14050230بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
التجاري85385.3بديرمصطفىعمربشائر14050232بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
التجاري66066صالحخالدعبد المجيدبيان14050233بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
التجاري79679.6عاشورحفظيوائلتمارا14050234بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
التجاري68968.9عودهسليمسھيلحنين14050235بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
التجاري79979.9طبالفريدراغبدانيه14050238بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
التجاري75575.5ابو سارهسعيدرزقدانيه14050239بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
التجاري93893.8سنيورهحافظعدناندعاء14050241بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
التجاري79679.6دعمةھاشمعليدعاء14050242بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
التجاري91391.3ابو صفيهعبد الكريممحموددعاء14050243بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
التجاري75775.7جالدعبد الكريمكاملدالل14050244بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
التجاري54354.3بديرسميحمحموددنيا14050245بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
التجاري70770.7حميدانمحمدعمادرؤى14050248بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
التجاري74774.7عودهابراھيمفتحيرحمه14050251بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
التجاري82382.3فرحانهمحمدعبد القويرغد14050252بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
التجاري92292.2قريبأحمدسالمرغده14050253بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
التجاري91691.6جالدحسنينادررماء14050254بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
التجاري70670.6طافشعبد الفتاحطارقرنا14050255بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
التجاري89789.7ابو تمامقاسمناجيروان14050258بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
التجاري84784.7االعرجموسىمحمدروعه14050259بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
التجاري66966.9فرجحسينجوھرروال14050260بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
التجاري52752.7جالدمحمودبكرريم14050262بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
التجاري70770.7جالدمحمدخالدريم14050263بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
التجاري63863.8قراقعيوسفماھرريم14050264بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم



التجاري84084عودهنعيممنيرريم14050265بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
التجاري64564.5الجرادمحمودماجدرينا14050266بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
التجاري56356.3يحيىعبد هللاسفيانزھره14050267بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
التجاري93193.1زيدانعبد الرحمنمعينساجده14050270بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
التجاري86086شربجيمحمديوسفسالم14050274بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
التجاري68768.7نصر هللاعبد الحميدخالدسماء14050277بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
التجاري87787.7االدريسيسھيلسامرسناء14050278بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
التجاري83383.3حمدمحمدوحيدسندس14050279بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
التجاري58058ضميريصالحمحمدسھا14050280بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
التجاري62362.3خليلعبد الكريمأيمنسھير14050282بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
التجاري67767.7عبد ربهحسينأحمدشروق14050283بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
التجاري81181.1فرحانهحسنمحمد غازيشروق14050285بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
التجاري69169.1شيخ عليرفيقناصرشروق14050286بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
التجاري95995.9طويرمحمدغسانشھد14050287بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
التجاري85385.3ابو سارهسعيدرزقصفاء14050290بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
التجاري75375.3ملحمعبد الرحيمسميرعرين14050291بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
التجاري80380.3صالحأحمدطالبعطاء14050292بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
التجاري95295.2طنيبفوزيفوازغادة14050294بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
التجاري83083حمدانعبد الرحمنماھرغصون14050296بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
التجاري88788.7يوسفحسنفتحيفداء14050298بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
التجاري84584.5ملحمعبد الرحيمعبد الحكيمفرح14050301بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
التجاري85585.5سلمانمصطفىمحمودكفايه14050302بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
التجاري95495.4شلبيفخريھيثملميس14050304بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
التجاري96096بدويمحمدسفيانلينا14050305بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
التجاري76476.4حوسومحمودأحمدماسه14050306بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
التجاري69969.9حسونهمحمدخالدمرام14050307بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
التجاري71771.7صبيحرسميجبرمرفت14050309بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
التجاري77077جمعهمحمد معروففيصلمالك14050310بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
التجاري82182.1عبد ربهحسينابراھيممنى14050312بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
التجاري66566.5بديرعبد الغنيمحمدمي14050314بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
التجاري64064شلبينمرعبد الحكيمميس14050315بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم



التجاري95595.5عودهمحمودعزامميس14050316بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
التجاري74274.2عوضعبد السالممحمد ناجيميس14050317بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
التجاري77477.4عبد الھادينبيلعونينانسي14050319بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
التجاري72472.4حطابكمالمحمدناھده14050320بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
التجاري88388.3منصور سيدعبد هللاأنورنجمه14050321بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
التجاري89189.1شربجيمحمدجميلنسرين14050322بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
التجاري77077صالحمحمودمحمدنسرين14050323بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
التجاري71071دبدوبصبحيمحمودنعم14050324بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
التجاري89689.6جاروشيابراھيمفضلنھال14050326بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
التجاري77577.5علوشعبد الرحمنعزمينور14050328بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
التجاري83683.6بلبيسيابراھيمبرھانھبه14050329بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
التجاري93493.4اسعدعفيفمحمدھبه14050331بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
التجاري91191.1ابو تمامقاسممنيرھداية14050332بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
التجاري62962.9موسىأحمدمحمدھدى14050334بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
التجاري96196.1عيدعبد اللطيفمحمدھدى14050335بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
التجاري77777.7زبيديحمدانابراھيمھديل14050336بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
التجاري88388.3صباغمحمدعبد الكريمھناء14050338بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
التجاري93893.8الفتيليأحمدناجحھنادي14050339بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
التجاري70570.5ابو حمدهعليسعيدھيا14050341بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
التجاري85585.5جيوسيحسنيكمالھيا14050342بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
التجاري64064الكرمياسعافعنانورود14050346بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
التجاري94694.6ابديرعبد الرحمناسماعيلوالء14050348بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
التجاري73573.5حطابكاملكمالوالء14050350بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
التجاري84084عوادصالحاكرمياسمين14050351بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
التجاري70670.6ابو الحسنحسنينبيلياسمين14050353بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
التجاري79379.3حاج يحيىمحمدياسرياسمين14050354بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرم
التجاري87687.6ابو خديجةيوسفعدنانآالء14050356بنات ارتاح الثانويةطولكرم
التجاري70270.2ابو زھريسعيدعوضأماني14050357بنات ارتاح الثانويةطولكرم
التجاري72372.3عاليهأحمدمحمددعاء14050361بنات ارتاح الثانويةطولكرم
التجاري90390.3سحارابراھيمشحدهرانيه14050362بنات ارتاح الثانويةطولكرم
التجاري73273.2زھريسلمانعمرسمر14050364بنات ارتاح الثانويةطولكرم



التجاري89289.2صالحيوسففالحلما14050365بنات ارتاح الثانويةطولكرم
التجاري56256.2خوليحسينعاطفھداية14050369بنات ارتاح الثانويةطولكرم
التجاري67167.1قوزحعبد الكريمجمالياسمين14050370بنات ارتاح الثانويةطولكرم
التجاري65965.9حنونحسينعادلياسمين14050371بنات ارتاح الثانويةطولكرم
التجاري61961.9خفششكريمحمدأريج14050373بنات حليمة الخريشة الثانويةطولكرم
التجاري84584.5ابو مريممحمدصالحإستبرق14050374بنات حليمة الخريشة الثانويةطولكرم
التجاري93993.9شاھينمحمدعامرأسيل14050375بنات حليمة الخريشة الثانويةطولكرم
التجاري63163.1فياتخليلتيسيرأماني14050376بنات حليمة الخريشة الثانويةطولكرم
التجاري76676.6سارهحسنمعتصمدانا14050380بنات حليمة الخريشة الثانويةطولكرم
التجاري67167.1عودهعبد هللاھشامدانه14050381بنات حليمة الخريشة الثانويةطولكرم
التجاري83483.4أبو خوصةعويضهماھرروان14050382بنات حليمة الخريشة الثانويةطولكرم
التجاري61761.7عبد العالسالمخالدسھا14050383بنات حليمة الخريشة الثانويةطولكرم
التجاري82682.6الحافيسعيدخيريضحى14050384بنات حليمة الخريشة الثانويةطولكرم
التجاري67767.7زغلحلميمحمدغدير14050385بنات حليمة الخريشة الثانويةطولكرم
التجاري71071ملوحعبد ربهمصطفىنظميه14050386بنات حليمة الخريشة الثانويةطولكرم
التجاري66966.9ريانعبد هللابراھيمنور14050387بنات حليمة الخريشة الثانويةطولكرم
التجاري63763.7خريشيعبد الرحيمعبد السالمھبه14050388بنات حليمة الخريشة الثانويةطولكرم
التجاري81581.5جبرينمحمدتيسيرآالء14050389بنات شويكه الثانويةطولكرم
التجاري64464.4جعرونأحمدمحمودأنغام14050390بنات شويكه الثانويةطولكرم
التجاري61361.3عبد الجوادسليمأكرمآيه14050391بنات شويكه الثانويةطولكرم
التجاري75275.2عبيديوسفمؤيدبشرى14050392بنات شويكه الثانويةطولكرم
التجاري79479.4عباسأحمديوسفحنين14050393بنات شويكه الثانويةطولكرم
التجاري85385.3سرحانمحمدسعيدختام14050394بنات شويكه الثانويةطولكرم
التجاري94994.9نعالوهمصطفىمحمدريم14050395بنات شويكه الثانويةطولكرم
التجاري72372.3نايفهتوفيقأميرريما14050396بنات شويكه الثانويةطولكرم
التجاري94494.4حميدرجامصطفىسالم14050397بنات شويكه الثانويةطولكرم
التجاري77977.9نعالويمحمدفخريغدير14050398بنات شويكه الثانويةطولكرم
التجاري64464.4مسلمانيموسىمعينلجين14050399بنات شويكه الثانويةطولكرم
التجاري90690.6نعالوهحسنرسالنملك14050400بنات شويكه الثانويةطولكرم
التجاري94694.6جعرونفايزجعرونمنار14050401بنات شويكه الثانويةطولكرم
التجاري59659.6دحيليهمنصورمنصورميساء14050402بنات شويكه الثانويةطولكرم



التجاري75275.2محمدعبد القادرمحمدنسرين14050403بنات شويكه الثانويةطولكرم
التجاري77877.8اكباريهحمدانكمالھديل14050404بنات شويكه الثانويةطولكرم
التجاري78678.6بھتيفايزسميرورود14050405بنات شويكه الثانويةطولكرم
التجاري75275.2أبو زيادةمحمدطاللياسمين14050406بنات شويكه الثانويةطولكرم
التجاري78378.3نفاعمحمودجاللإباء14050407بنات عتيل الثانويةطولكرم
التجاري68568.5عورتانيمحمدفايزإخالص14050408بنات عتيل الثانويةطولكرم
التجاري70170.1السعديعبد اللطيفغانمإسراء14050409بنات عتيل الثانويةطولكرم
التجاري70370.3حجيعبد هللامحمدآالء14050410بنات عتيل الثانويةطولكرم
التجاري73573.5قرينهمحمدابراھيمإمتنان14050412بنات عتيل الثانويةطولكرم
التجاري89489.4ظاھرخالدعبد القادرثراء14050414بنات عتيل الثانويةطولكرم
التجاري83483.4عتيليمحمد ربيعخضرحنين14050415بنات عتيل الثانويةطولكرم
التجاري81681.6ابو خليلعبد اللطيفباسمدانا14050416بنات عتيل الثانويةطولكرم
التجاري76576.5طحالوينجيبمحمددعاء14050417بنات عتيل الثانويةطولكرم
التجاري75875.8ابو ناصراحمدعصامدنيا14050418بنات عتيل الثانويةطولكرم
التجاري65965.9حسانعبد هللازيادربا14050419بنات عتيل الثانويةطولكرم
التجاري92892.8خربطرشيدمحمد علي  ربى14050420بنات عتيل الثانويةطولكرم
التجاري67867.8شكريعبد القادرشعبانرسمية14050421بنات عتيل الثانويةطولكرم
التجاري94394.3مھنامحمدماھرروان14050422بنات عتيل الثانويةطولكرم
التجاري89989.9ظاھرخالدعصامسمر14050423بنات عتيل الثانويةطولكرم
التجاري97697.6ياسينأحمدعدنانسنابل14050424بنات عتيل الثانويةطولكرم
التجاري81181.1عودة هللاعبد الرحمننضالسھى14050425بنات عتيل الثانويةطولكرم
التجاري70570.5ابو اسيمحمودراغبسوار14050426بنات عتيل الثانويةطولكرم
التجاري58658.6عويناتاسعدعبد المجيدشروق14050427بنات عتيل الثانويةطولكرم
التجاري61761.7موسىفريدموفقشروق14050428بنات عتيل الثانويةطولكرم
التجاري68968.9خليلاحساننبيلشروق14050429بنات عتيل الثانويةطولكرم
التجاري77977.9ابو حجةعبد الرحمنجمالفاطمه14050430بنات عتيل الثانويةطولكرم
التجاري77177.1مصاروهمحمد ربيعخالدمي14050431بنات عتيل الثانويةطولكرم
التجاري63563.5منيزلحسينخليلنھايه14050432بنات عتيل الثانويةطولكرم
التجاري57857.8فزعأحمدفوزينيفين14050433بنات عتيل الثانويةطولكرم
التجاري77977.9خطيبراشدنظميھبه14050434بنات عتيل الثانويةطولكرم
التجاري95795.7مصاروهاسعدمحمدھديل14050435بنات عتيل الثانويةطولكرم



التجاري93693.6قلقشتيويھاشمھديل14050436بنات عتيل الثانويةطولكرم
التجاري83883.8مصريرشيدجمالھزار14050437بنات عتيل الثانويةطولكرم
التجاري78278.2قبمحمدعماد الديناسراء14050440بنات دير الغصون الثانويةطولكرم
التجاري69769.7بدرانعبد القادرسعيدايات14050441بنات دير الغصون الثانويةطولكرم
التجاري80580.5غانماسعدفؤادبراء14050443بنات دير الغصون الثانويةطولكرم
التجاري66066قبمحمدابراھيمبيان14050444بنات دير الغصون الثانويةطولكرم
التجاري75475.4ابو زينبفايزفايزديانا14050447بنات دير الغصون الثانويةطولكرم
التجاري91391.3خواجهمصطفىعبد السالمسجى14050448بنات دير الغصون الثانويةطولكرم
التجاري72072عمرابراھيمغسانسماح14050450بنات دير الغصون الثانويةطولكرم
التجاري63263.2ابو سعيدياسينھشامعريب14050451بنات دير الغصون الثانويةطولكرم
التجاري59759.7ابو عيسىعبد هللاعيسىمروى14050452بنات دير الغصون الثانويةطولكرم
التجاري91791.7منصورعادلباللميسون14050454بنات دير الغصون الثانويةطولكرم
التجاري63463.4غانمسعيدمزھرياسمين14050455بنات دير الغصون الثانويةطولكرم
التجاري83583.5صباحيوسفحسامسنابل14050459بنات قفين الثانويةطولكرم
التجاري81881.8صباحمصطفىيوسفمنى14050462بنات قفين الثانويةطولكرم
التجاري78878.8طعميموسىموفقنور14050463بنات قفين الثانويةطولكرم
التجاري58758.7بركاتصادقمحمدتسنيم14050466بنات عنبتا الثانويةطولكرم
التجاري62262.2جابرعبد الرحيميوسفروان14050468بنات عنبتا الثانويةطولكرم
التجاري57457.4حجازصادقمحمدساميه14050469بنات عنبتا الثانويةطولكرم
التجاري67167.1اسماعيلأحمدنائلسجى14050470بنات عنبتا الثانويةطولكرم
التجاري69269.2اسماعيلعبد الكريمحلميميساء14050471بنات عنبتا الثانويةطولكرم
التجاري54554.5نصارمحمودزيادنانا14050472بنات عنبتا الثانويةطولكرم
التجاري69069مزيدمحمدعمرنيفين14050474بنات عنبتا الثانويةطولكرم
التجاري77277.2ابو سعادالطاھرماھرھناء14050475بنات عنبتا الثانويةطولكرم
التجاري87587.5ابو غاليتوفيقعزميأسيل14050476بنات بلعا الثانويةطولكرم
التجاري87487.4برابرهحلميعمادآالء14050477بنات بلعا الثانويةطولكرم
التجاري76176.1احمدعبد اللطيفعزامأنوار14050478بنات بلعا الثانويةطولكرم
التجاري83483.4ابو غاليهتوفيقمروانبشرى14050480بنات بلعا الثانويةطولكرم
التجاري60060سليمانعبديوسفتحرير14050481بنات بلعا الثانويةطولكرم
التجاري61761.7برابرهأحمدأديبرشا14050482بنات بلعا الثانويةطولكرم
التجاري68668.6ابو خضرهخليلرشديضحى14050484بنات بلعا الثانويةطولكرم



التجاري85185.1عبد الفتاحواصفعمادعرين14050485بنات بلعا الثانويةطولكرم
التجاري93793.7زريقيأحمدفخريفاتن14050486بنات بلعا الثانويةطولكرم
التجاري67867.8ابو خضرهخليلنعمانلما14050487بنات بلعا الثانويةطولكرم
التجاري87787.7مرعيوجيهحسامميساء14050488بنات بلعا الثانويةطولكرم
التجاري77377.3ابو صوهأحمدعبد الحكيمھديل14050489بنات بلعا الثانويةطولكرم
التجاري59059سليمانعبدمحمدھيا14050490بنات بلعا الثانويةطولكرم
التجاري63963.9السبعمحمودكمالاشرف16050562السالم الثانوية للبنينقلقيلية
التجاري67667.6شريمصالحعثمانامير16050564السالم الثانوية للبنينقلقيلية
التجاري90090البازمحمدمصطفىبالل16050568السالم الثانوية للبنينقلقيلية
التجاري58758.7ابو علبةخالدمحمودتقي الدين16050569السالم الثانوية للبنينقلقيلية
التجاري55155.1عبد الرازقعاھدسليمعلي16050578السالم الثانوية للبنينقلقيلية
التجاري69469.4بستنجياسماعيلطهعلي16050579السالم الثانوية للبنينقلقيلية
التجاري54554.5داودعبد الرحيمعبد الحليمعلي16050581السالم الثانوية للبنينقلقيلية
التجاري77077نزالعبد الرحيماحمدعمر16050582السالم الثانوية للبنينقلقيلية
التجاري65465.4شريممحمودجاسممحمود16050591السالم الثانوية للبنينقلقيلية
التجاري73373.3عودهاحمدعصاميزن16050598السالم الثانوية للبنينقلقيلية
التجاري60160.1سالممصطفىمحمديوسف16050600السالم الثانوية للبنينقلقيلية
التجاري92492.4حوارياسعدباسمانس16050605عزون الثانوية للبنينقلقيلية
التجاري89789.7شريربحيجميلانس16050606عزون الثانوية للبنينقلقيلية
التجاري66366.3شريابراھيمحسينحمدي16050610عزون الثانوية للبنينقلقيلية
التجاري88388.3سليمرشاداحمدجھاد16050611عزون الثانوية للبنينقلقيلية
التجاري68368.3منصورعبد الفتاحمحمدربيع16050612عزون الثانوية للبنينقلقيلية
التجاري59859.8سمارهمحمودمازنسمير16050617عزون الثانوية للبنينقلقيلية
التجاري62762.7سليماحمدمجديطارق16050621عزون الثانوية للبنينقلقيلية
التجاري58958.9حسينحمد هللاحمدعبد هللا16050623عزون الثانوية للبنينقلقيلية
التجاري94894.8رضوانفارسنظامعدي16050624عزون الثانوية للبنينقلقيلية
التجاري69869.8حسينمشعلانورلؤي16050626عزون الثانوية للبنينقلقيلية
التجاري88788.7خليفحماديعطامحمد16050630عزون الثانوية للبنينقلقيلية
التجاري60860.8رضوانمحمدعليمحمد16050631عزون الثانوية للبنينقلقيلية
التجاري76776.7بدوانعثماناجودمحمود16050633عزون الثانوية للبنينقلقيلية
التجاري69569.5خرفانسليمعبد العزيزمحمود16050634عزون الثانوية للبنينقلقيلية



التجاري69569.5عدوانخليلماجدمظفر16050638عزون الثانوية للبنينقلقيلية
التجاري60760.7دحبوراحمدعارفمعاذ16050639عزون الثانوية للبنينقلقيلية
التجاري68068جبرصالحمحمدامين16050642حجة الثانوية للبنينقلقيلية
التجاري81081ايوباحمدناجحايمن16050643حجة الثانوية للبنينقلقيلية
التجاري72072صوانعبد العزيزحسينسعد16050645حجة الثانوية للبنينقلقيلية
التجاري57157.1حنتشصبحيجمالعبد الرحمن16050646حجة الثانوية للبنينقلقيلية
التجاري81781.7ابو طبيخاحمدخالدعودة16050647حجة الثانوية للبنينقلقيلية
التجاري71971.9عسافعيسىساميغسان16050648حجة الثانوية للبنينقلقيلية
التجاري62262.2الشيخعزتمحمودامنه16050701ابو علي اياد الثانوية للبناتقلقيلية
التجاري71371.3زيداحمدابراھيمايات16050702ابو علي اياد الثانوية للبناتقلقيلية
التجاري96296.2ملحممحمدحسنايه16050703ابو علي اياد الثانوية للبناتقلقيلية
التجاري62762.7عاشورنجيبمصطفىابرار16050704ابو علي اياد الثانوية للبناتقلقيلية
التجاري94194.1ابو سنينةعمرسامياثير16050705ابو علي اياد الثانوية للبناتقلقيلية
التجاري87787.7سمانعبد الرحيمحسيناسراء16050706ابو علي اياد الثانوية للبناتقلقيلية
التجاري66366.3داودغالبعبد اللطيفاسراء16050707ابو علي اياد الثانوية للبناتقلقيلية
التجاري71471.4زھراناحمدھاشماشراف16050710ابو علي اياد الثانوية للبناتقلقيلية
التجاري87987.9خدرجاسعدعليبادره16050713ابو علي اياد الثانوية للبناتقلقيلية
التجاري75075ابو خضراحمدمحمدبسمه16050714ابو علي اياد الثانوية للبناتقلقيلية
التجاري80080شريمحسينمحمدجمانه16050715ابو علي اياد الثانوية للبناتقلقيلية
التجاري81681.6ابو ديهشحادةعبد الرحيمدعاء16050716ابو علي اياد الثانوية للبناتقلقيلية
التجاري75375.3حمادمحمد عليسميحرؤيا16050717ابو علي اياد الثانوية للبناتقلقيلية
التجاري85585.5عفانهحسنعدنانرھام16050718ابو علي اياد الثانوية للبناتقلقيلية
التجاري84684.6صبريمحمد سعيداحمدروند16050719ابو علي اياد الثانوية للبناتقلقيلية
التجاري89989.9حمدانمصطفىعبد الرحمنسجى16050721ابو علي اياد الثانوية للبناتقلقيلية
التجاري69269.2ابو سلمىاحمدياسرسجى16050722ابو علي اياد الثانوية للبناتقلقيلية
التجاري93193.1ابوخضرمحمدغازيسھاد16050724ابو علي اياد الثانوية للبناتقلقيلية
التجاري94094شتيويجميلفھدشروق16050725ابو علي اياد الثانوية للبناتقلقيلية
التجاري74274.2زيدعادلمالكشھد16050727ابو علي اياد الثانوية للبناتقلقيلية
التجاري83383.3زيدمحمدغسانشيماء16050728ابو علي اياد الثانوية للبناتقلقيلية
التجاري72772.7عطيهمحمدباللضحى16050730ابو علي اياد الثانوية للبناتقلقيلية
التجاري73173.1نزالعبد الفتاحخالدعبير16050732ابو علي اياد الثانوية للبناتقلقيلية



التجاري62962.9داودعبد الرحيمعمرعرين16050733ابو علي اياد الثانوية للبناتقلقيلية
التجاري75675.6قاللوهاحمدحسنفريده16050734ابو علي اياد الثانوية للبناتقلقيلية
التجاري68768.7زيدامينعدنانالنا16050735ابو علي اياد الثانوية للبناتقلقيلية
التجاري78878.8صبريعبد الرحيمبالللطيفه16050736ابو علي اياد الثانوية للبناتقلقيلية
التجاري66566.5الراعيمروانعراممرام16050737ابو علي اياد الثانوية للبناتقلقيلية
التجاري66666.6لباطعبد الكريممازنمنار16050739ابو علي اياد الثانوية للبناتقلقيلية
التجاري75775.7نجارعطيهحسنيمھا16050740ابو علي اياد الثانوية للبناتقلقيلية
التجاري74374.3عبد الحافظمحمودكاملنور16050742ابو علي اياد الثانوية للبناتقلقيلية
التجاري88888.8زيداحمدعبد الرحيمھال16050745ابو علي اياد الثانوية للبناتقلقيلية
التجاري82382.3شريمشريفبسامھيا16050746ابو علي اياد الثانوية للبناتقلقيلية
التجاري65465.4زيديوسفعبد هللاياسمين16050749ابو علي اياد الثانوية للبناتقلقيلية
التجاري72772.7راضيعصمتفيصلاالء16050750فاطمة سرور الثانوية للبناتقلقيلية
التجاري97797.7دحبورشاكرعبد الحكيمايه16050751فاطمة سرور الثانوية للبناتقلقيلية
التجاري60060سليمعاشورجھادايناس16050752فاطمة سرور الثانوية للبناتقلقيلية
التجاري73273.2شريابراھيمصبريايناس16050753فاطمة سرور الثانوية للبناتقلقيلية
التجاري63663.6جودهعبد الفتاحمحمدايناس16050754فاطمة سرور الثانوية للبناتقلقيلية
التجاري88588.5طبيبفھميرائدحال16050756فاطمة سرور الثانوية للبناتقلقيلية
التجاري60960.9عنايهشحادةاحمدخلود16050758فاطمة سرور الثانوية للبناتقلقيلية
التجاري92792.7مجدزھيروجديرنين16050761فاطمة سرور الثانوية للبناتقلقيلية
التجاري68868.8رضواناحمدمنذرروان16050762فاطمة سرور الثانوية للبناتقلقيلية
التجاري66366.3ربععبد الرحمنعبد المجيدساره16050763فاطمة سرور الثانوية للبناتقلقيلية
التجاري91891.8رضوانزكيعليسالم16050764فاطمة سرور الثانوية للبناتقلقيلية
التجاري54454.4شرياسعداحمدشرين16050765فاطمة سرور الثانوية للبناتقلقيلية
التجاري64264.2حنونعبد الرحيمنبالمھا16050766فاطمة سرور الثانوية للبناتقلقيلية
التجاري73173.1شبيطهشاكرعادلنداء16050767فاطمة سرور الثانوية للبناتقلقيلية
التجاري60660.6سليمانمحمودعرساننسرين16050768فاطمة سرور الثانوية للبناتقلقيلية
التجاري87387.3بصالتصبحيجھادايات16050770حجة الثانوية للبنينقلقيلية
التجاري83983.9بصالتاحمدمصطفىاسيل16050771حجة الثانوية للبنينقلقيلية
التجاري66866.8دعاسعبد الجوادعناندانا16050773حجة الثانوية للبنينقلقيلية
التجاري60960.9ھنديموسىابراھيمخليل22067035دراسة خاصةبيت لحم
التجاري58258.2خالويمحمدأحمدمحمود22067039دراسة خاصةبيت لحم



التجاري63163.1حمودخليلاسماعيلسھاد22067077دراسة خاصةبيت لحم
التجاري66366.3قباجهاحمدمحمدرائف26067126دراسة خاصةالخليل
التجاري50050الشريفمحمدحسينجعفر26067133دراسة خاصةالخليل
التجاري57857.8الدويكمسلممحمد منيرصفوان26067135دراسة خاصةالخليل
التجاري76576.5فطافطهعليسرحانحنين26067178دراسة خاصةالخليل
التجاري56856.8فنونعبد الحميديعقوبخلود26067179دراسة خاصةالخليل
التجاري55955.9قصراويعبد الودودكاملساره26067182دراسة خاصةالخليل
التجاري60560.5كببجيطالبعدنانشيماء26067183دراسة خاصةالخليل
التجاري66166.1ابو عيشهمحمودفرجصفاء26067185دراسة خاصةالخليل

التجاري64164.1دعاجنةاحمدعبد هللامجد27067233دراسة خاصةجنوب الخليل
التجاري51551.5عرجانطهحسنطه27067236دراسة خاصةجنوب الخليل
التجاري54354.3ابو زنيدحسنيوسفعزمي27067238دراسة خاصةجنوب الخليل
التجاري52452.4الزعاريرابراھيمخالدعوض27067240دراسة خاصةجنوب الخليل
التجاري54354.3طميزهمحمدشاھرمحمود27067241دراسة خاصةجنوب الخليل
التجاري52652.6قزازمحمدغالبمحمود27067242دراسة خاصةجنوب الخليل
التجاري58858.8قطيطمسلمسميرمروان27067243دراسة خاصةجنوب الخليل
التجاري60660.6بدارينعمرمحمدمعتصم27067244دراسة خاصةجنوب الخليل
التجاري53053مسالمةيونسبساماسراء27067276دراسة خاصةجنوب الخليل
التجاري53353.3مسالمهسالمفتحيھيا27067278دراسة خاصةجنوب الخليل
التجاري55055مخارزهعبد الفتاحجاللوجناء27067279دراسة خاصةجنوب الخليل
التجاري54154.1الھورسلمانفايزسماح25067327دراسة خاصةشمال الخليل
التجاري56156.1ابوعياشمحمديوسفسوزان25067328دراسة خاصةشمال الخليل
التجاري61661.6انعيراتسليمانمحمدبالل18067352دراسة خاصةرام هللا
التجاري59559.5عمرواحمدمحمدسماء18067379دراسة خاصةرام هللا
التجاري57957.9عوادحسينناجحسمرين18067380دراسة خاصةرام هللا

التجاري66366.3ابورميلهعبدالسالميحيىنور19067428دراسة خاصةضواحي القدس
التجاري54454.4درويشزھدياحمدداليا24067476دراسة خاصةاريحا
التجاري52352.3مسلماحمدمحمدشروق24067477دراسة خاصةاريحا
التجاري70070شقيرعثمانعبدالحكيمابو بكر13067501دراسة خاصةسلفيت
التجاري62062قاسمحسينعبدهللاعبد13067507دراسة خاصةسلفيت
التجاري75475.4ذيابمصطفىعدنانايمن13067515دراسة خاصةسلفيت



التجاري57657.6القاقفايزرعدبشار13067516دراسة خاصةسلفيت
التجاري55955.9أقرععبد القادررائدحسين13067517دراسة خاصةسلفيت
التجاري53053زيرغازيفؤادرياض13067518دراسة خاصةسلفيت
التجاري53853.8شاھينيوسفخالدعبد الرزاق13067520دراسة خاصةسلفيت
التجاري55055عثمانعبدالكريمفالحعبدالكريم13067522دراسة خاصةسلفيت
التجاري59759.7قدريموسىرياضعالء13067523دراسة خاصةسلفيت
التجاري57757.7عامرمحمدصالحمجاھد13067526دراسة خاصةسلفيت
التجاري62562.5قيشاويمحموديحيىمحمود13067527دراسة خاصةسلفيت
التجاري58858.8طهمحمديعقوبمحمود13067528دراسة خاصةسلفيت
التجاري59259.2العطرةيونسوجيهھاني13067530دراسة خاصةسلفيت
التجاري62162.1عقلاحمدعمريوسف13067531دراسة خاصةسلفيت
التجاري58158.1بوزيهمطاوععبدهللاماني13067551دراسة خاصةسلفيت
التجاري58558.5حسانعمرعزتاسراء13067554دراسة خاصةسلفيت
التجاري54954.9مصريعيسىسليمانربا13067555دراسة خاصةسلفيت

التجاري63963.9خضرمحمد فوزيفريدايمن11067576دراسة خاصةجنوب نابلس
التجاري66866.8بني شمسهحسينجاللاحمد11067579دراسة خاصةجنوب نابلس
التجاري57657.6عفانةعبد العزيزحكمامير11067580دراسة خاصةجنوب نابلس
التجاري50450.4عملهعبدالرحمنصايلسعد11067581دراسة خاصةجنوب نابلس
التجاري78078شرعمحمدعثمانمثنى11067584دراسة خاصةجنوب نابلس
التجاري50350.3نشطهحسنمحمدموسى11067585دراسة خاصةجنوب نابلس
التجاري80680.6ابو الربشفيقعبد السالمفاروق11067586دراسة خاصةجنوب نابلس
التجاري77977.9عيسىابراھيماحمدلؤي12067639دراسة خاصةنابلس
التجاري76176.1بناسليمانزيادابراھيم12067644دراسة خاصةنابلس
التجاري64764.7صنوبرمحمد ھانيغسانابراھيم12067645دراسة خاصةنابلس
التجاري53753.7شعبانمحمد سعيدمحمد غساناحمد12067646دراسة خاصةنابلس
التجاري52252.2عزيزينمرمحمداحمد12067648دراسة خاصةنابلس
التجاري53053جمالنعبدهللاغسانامجد12067653دراسة خاصةنابلس
التجاري71271.2شاھينعادلھيثمايمن12067656دراسة خاصةنابلس
التجاري53353.3قدوميفوزيساميإياد12067657دراسة خاصةنابلس
التجاري56356.3حبوشعبد القادرراميجنان12067661دراسة خاصةنابلس
التجاري53353.3خطيبعليحسنحسين12067664دراسة خاصةنابلس



التجاري51251.2ابو الذھبراغبقاسمراغب12067667دراسة خاصةنابلس
التجاري64764.7بشتاويعبد اللطيفماھرسائد12067669دراسة خاصةنابلس
التجاري58858.8خليليروحيعبدهللاصھيب12067671دراسة خاصةنابلس
التجاري54654.6جاموسعبد هللامدحتعبد هللا12067673دراسة خاصةنابلس
التجاري51951.9عوادهصبحيجمالعدي12067675دراسة خاصةنابلس
التجاري54254.2ياسينعليعبدالحكيمعدي12067676دراسة خاصةنابلس
التجاري56156.1مبروكهسميحعالمعالء12067678دراسة خاصةنابلس
التجاري59759.7جرارعهمحمدعليعالء12067679دراسة خاصةنابلس
التجاري60460.4عفورينايفعمادفھد12067681دراسة خاصةنابلس
التجاري71171.1معلوانياكرمصالح الدينقصي12067682دراسة خاصةنابلس
التجاري62562.5ياسينسليمانابراھيممحمد12067685دراسة خاصةنابلس
التجاري55855.8الطنيبفخرياسامهمحمد12067686دراسة خاصةنابلس
التجاري53753.7ابو كشكعمرخالدھادي12067693دراسة خاصةنابلس
التجاري53453.4بزرهعليمجديھاشم12067694دراسة خاصةنابلس
التجاري60160.1سفيانمحمدعرسانھيثم12067696دراسة خاصةنابلس
التجاري81181.1غزالعودةعامروجدي12067697دراسة خاصةنابلس
التجاري52552.5اصالنحسنبالليزيد12067698دراسة خاصةنابلس
التجاري61761.7مصرياحمدفرجايمان12067731دراسة خاصةنابلس
التجاري52552.5كونيحسنحسانتسنيم12067735دراسة خاصةنابلس
التجاري71571.5شناراسماعيلمحمد عالءرغد12067738دراسة خاصةنابلس
التجاري52952.9خويرهعبد الستارفوزيسارا12067740دراسة خاصةنابلس
التجاري54854.8طبعونيمحمدعبد الوھابسھير12067741دراسة خاصةنابلس
التجاري53953.9نابلسيعبدالحليمعبدالكريمصفاء12067742دراسة خاصةنابلس
التجاري54954.9عيسىمحمدعبد العزيزليالي12067743دراسة خاصةنابلس
التجاري52752.7عيسىسليمعدنانوفاء12067745دراسة خاصةنابلس
التجاري57057حشاشحسنسلمانوالء12067746دراسة خاصةنابلس
التجاري51751.7ابو بكرحيدروليدمنير10067786دراسة خاصةجنين
التجاري59159.1سالمةعليحريصاحمد10067791دراسة خاصةجنين
التجاري55455.4ابو الربصادقحمداناحمد10067792دراسة خاصةجنين
التجاري53253.2السعديكاملزياداحمد10067794دراسة خاصةجنين
التجاري58158.1طحاينهاحمدصادقاحمد10067795دراسة خاصةجنين



التجاري63863.8دمجاسعدمحمداسماعيل10067796دراسة خاصةجنين
التجاري48153.4دبابنهلطفيعيسىامجد10067797دراسة خاصةجنين
التجاري54060دبابنهلطفيابراھيمثامر10067799دراسة خاصةجنين
التجاري62062برجيس وحشناجيحمزه10067800دراسة خاصةجنين
التجاري61361.3الرزيمحمدعز الدينخالد10067802دراسة خاصةجنين
التجاري55855.8الزغيبيرؤوفضياءرؤوف10067803دراسة خاصةجنين
التجاري53053مسمارفايقعبد الناصرساري10067804دراسة خاصةجنين
التجاري57757.7جراداتاحمدزيادعلي10067811دراسة خاصةجنين
التجاري59659.6خطيبلطفياسعدفخري10067813دراسة خاصةجنين
التجاري59159.1نزالناجياسامهمازن10067818دراسة خاصةجنين
التجاري52052خلوفحسين(احمد خير)محمد10067819دراسة خاصةجنين
التجاري53653.6خلهحسنعدنانمحمد10067823دراسة خاصةجنين
التجاري54054رحالمحمودبساممحمود10067827دراسة خاصةجنين
التجاري65865.8زايداحمدجمالمحمود10067828دراسة خاصةجنين
التجاري56856.8زيد الكيالنيمحمدعبد العفومنتصر10067833دراسة خاصةجنين
التجاري59459.4ابو بكرمحمدعزمينشأت10067838دراسة خاصةجنين
التجاري70070ابو بكركاملجمالأفلين10067880دراسة خاصةجنين
التجاري67367.3حرز هللاعبد الرحمنمحمددعاء10067881دراسة خاصةجنين
التجاري64164.1قبھااحمدمحمدفاديه10067883دراسة خاصةجنين
التجاري54154.1حمادهمحمداحمدازھار10067888دراسة خاصةجنين
التجاري54854.8عبد الرحيمسليمانخالدريما10067892دراسة خاصةجنين
التجاري59059(كالب شربجي)خليلقاسممي10067896دراسة خاصةجنين
التجاري65265.2خمايسهاحمدمحمدنبيھه10067897دراسة خاصةجنين
التجاري53053ابو خليفةرجباسعدھدى10067898دراسة خاصةجنين
التجاري54854.8حسينسعيدصالح الدينسعيد28067934دراسة خاصةقباطية
التجاري58458.4نعيراتصالحعنادصالح28067935دراسة خاصةقباطية
التجاري53253.2عالونةغالبأحمدقتيبة28067937دراسة خاصةقباطية
التجاري83683.6ربايعةمحمد عليجھادمحمد28067940دراسة خاصةقباطية
التجاري54054الصعابنةتوفيقحسنيمحمد28067941دراسة خاصةقباطية
التجاري61461.4ربايعةمصطفىعبد الرحيممھدي28067943دراسة خاصةقباطية
التجاري60660.6غانممحمداسامهمھند28067944دراسة خاصةقباطية



التجاري75175.1كميلھاشمبسامھيثم28067945دراسة خاصةقباطية
التجاري69569.5 ربايعةرضاسميروليد28067947دراسة خاصةقباطية
التجاري61761.7غنامحسنيوسفاحمد29068001دراسة خاصةطوباس
التجاري53553.5دراغمهحمدهللابراھيمعدي29068013دراسة خاصةطوباس
التجاري54654.6دراغمهمحمدرشيدمحمد29068015دراسة خاصةطوباس
التجاري71171.1فقھامحمودعبدهللامحمود29068016دراسة خاصةطوباس
التجاري54554.5دراغمةيوسف محمديوسف29068018دراسة خاصةطوباس
التجاري53653.6دراغمهناجيعثمانحنين29068054دراسة خاصةطوباس
التجاري53953.9صوافطهسعيدحسينضحى29068056دراسة خاصةطوباس
التجاري59159.1غناممحمودفوازعزيه29068057دراسة خاصةطوباس
التجاري62962.9بني عودهانيسعالنفداء29068059دراسة خاصةطوباس
التجاري74574.5غانمابراھيممناعأنس14068085دراسة خاصةطولكرم
التجاري71271.2عبد الرزاقعبد الرزاقمحمودثائر14068091دراسة خاصةطولكرم
التجاري74474.4عودهعبد الھاديرياضمجدي14068113دراسة خاصةطولكرم
التجاري58358.3دايهمحمدوليدانس14068139دراسة خاصةطولكرم
التجاري54054شلبيمحمودعادلايوب14068140دراسة خاصةطولكرم
التجاري50450.4عوادأحمدسليمبراء14068141دراسة خاصةطولكرم
التجاري52752.7مناعمحمدكمالبشار14068142دراسة خاصةطولكرم
التجاري59659.6بدرانتوفيقجودتحميد14068147دراسة خاصةطولكرم
التجاري59159.1عيسىعبد الفتاححسنخالد14068148دراسة خاصةطولكرم
التجاري63163.1مصيعيصالحابراھيمصالح14068153دراسة خاصةطولكرم
التجاري52852.8صباحخالداسامهطارق14068154دراسة خاصةطولكرم
التجاري58358.3مھناعليفيصلطارق14068155دراسة خاصةطولكرم
التجاري72172.1دعمةعبد الرحمنأحمدعادل14068156دراسة خاصةطولكرم
التجاري64664.6ابو شحادهمصطفىمنذرعقيل14068159دراسة خاصةطولكرم
التجاري53553.5عمارنيفتحيتيسيرفتحي14068165دراسة خاصةطولكرم
التجاري55755.7عبد الخالقفيصلفوزيفراس14068166دراسة خاصةطولكرم
التجاري68568.5صدوقأحمدخالدمحمد14068173دراسة خاصةطولكرم
التجاري53953.9بركاتنجيبمروانمحمد14068181دراسة خاصةطولكرم
التجاري61661.6عليمحمدأحمدمحمود14068182دراسة خاصةطولكرم
التجاري62562.5ابو دغشمحمدتيسيرمحمود14068183دراسة خاصةطولكرم



التجاري58358.3جابرمحمودمصطفىمحمود14068185دراسة خاصةطولكرم
التجاري57057سلمانمحمدمحمودمراد14068186دراسة خاصةطولكرم
التجاري62162.1جيوسيراشدمنجدمعن14068191دراسة خاصةطولكرم
التجاري58758.7موسىصادقفؤادنضال14068193دراسة خاصةطولكرم
التجاري54654.6رضوانمحمدعبد هللانور هللا14068195دراسة خاصةطولكرم
التجاري61461.4ھزاھزهعزامزيادحنين14068230دراسة خاصةطولكرم
التجاري80680.6برابرةيوسفجمالياسمين14068234دراسة خاصةطولكرم
التجاري54454.4حتوهدرويشبدرانآيات14068236دراسة خاصةطولكرم
التجاري63563.5جرادعبد الرازقعادلاسراء14068238دراسة خاصةطولكرم
التجاري70470.4قريبمحمودزھديامينه14068242دراسة خاصةطولكرم
التجاري63963.9ابو جميلةعفيفأحمدجوانا14068243دراسة خاصةطولكرم
التجاري59059ناصريونسلطفيروان14068245دراسة خاصةطولكرم
التجاري56756.7قرعيابراھيمصابرشيماء14068247دراسة خاصةطولكرم
التجاري53253.2سلمانأحمدرياضصابرين14068248دراسة خاصةطولكرم
التجاري57857.8خلفصالححسامميس14068252دراسة خاصةطولكرم
التجاري55455.4موسىفايزسائدنسرين14068253دراسة خاصةطولكرم
التجاري81081ملحمأحمدنبيلعبير14068257دراسة خاصةطولكرم
التجاري64564.5سليمانعبدمحمداسراء14068258دراسة خاصةطولكرم
التجاري56256.2مجدالويحسنابراھيماشرف16068285دراسة خاصةقلقيلية
التجاري54654.6جدعحربطالبالمھدي16068286دراسة خاصةقلقيلية
التجاري51951.9نزالعبد الرحيممحمدحسين16068289دراسة خاصةقلقيلية
التجاري57257.2داودطلعتوليدطلعت16068291دراسة خاصةقلقيلية
التجاري58658.6نزالعيسىاحمدعمر16068294دراسة خاصةقلقيلية
التجاري55955.9عرمانمحمدھانيمحمد16068297دراسة خاصةقلقيلية
التجاري57657.6خطيبعاھدمعروفمحمود16068298دراسة خاصةقلقيلية
التجاري62062نزالمحمودنوافمحمود16068299دراسة خاصةقلقيلية
التجاري60160.1ابراھيممحمدھشاممراد16068300دراسة خاصةقلقيلية
التجاري65665.6عودهحسينرياضمنير16068303دراسة خاصةقلقيلية
التجاري53353.3زيدسلمانناجياسراء16068327دراسة خاصةقلقيلية
التجاري72272.2البازخليلعرفاتناھد16068331دراسة خاصةقلقيلية

الزراعي84084علقمابراھيممحمودابراھيم25050801العروب الزراعية الثانوية المختلطةشمال الخليل



الزراعي86786.7عابداحمديوسفابراھيم25050802العروب الزراعية الثانوية المختلطةشمال الخليل
الزراعي78478.4بدراحمدباسماحمد25050803العروب الزراعية الثانوية المختلطةشمال الخليل
الزراعي69569.5محسناحمدعبدهللاحمد25050804العروب الزراعية الثانوية المختلطةشمال الخليل
الزراعي68468.4ربايعهمصطفىماجداحمد25050805العروب الزراعية الثانوية المختلطةشمال الخليل
الزراعي78878.8ابو رميساحمدمحمداحمد25050806العروب الزراعية الثانوية المختلطةشمال الخليل
الزراعي69569.5الحافظاحمدمحمداحمد25050807العروب الزراعية الثانوية المختلطةشمال الخليل
الزراعي92892.8مساعيدعلياحمداسامه25050808العروب الزراعية الثانوية المختلطةشمال الخليل
الزراعي61961.9مخطوبمحمدايادالحارث25050810العروب الزراعية الثانوية المختلطةشمال الخليل
الزراعي65065نواجعهحامدزيادانس25050813العروب الزراعية الثانوية المختلطةشمال الخليل
الزراعي65165.1قطيطمحمدعادلانس25050814العروب الزراعية الثانوية المختلطةشمال الخليل
الزراعي72672.6المشنيمحمودماجدايھاب25050815العروب الزراعية الثانوية المختلطةشمال الخليل
الزراعي71671.6الجنيديمحمدعمربشار25050816العروب الزراعية الثانوية المختلطةشمال الخليل
الزراعي70170.1رمضاناحمدمحمدبشار25050817العروب الزراعية الثانوية المختلطةشمال الخليل
الزراعي90490.4عويضاتمصطفىمحمودبھاء25050818العروب الزراعية الثانوية المختلطةشمال الخليل
الزراعي73673.6اقطيطحسينيوسفحسين25050820العروب الزراعية الثانوية المختلطةشمال الخليل
الزراعي61261.2ابو عبيدتوفيقماھررامي25050821العروب الزراعية الثانوية المختلطةشمال الخليل
الزراعي73473.4قطينهسالممحمدسالم25050822العروب الزراعية الثانوية المختلطةشمال الخليل
الزراعي76676.6حريباتحسينزيادسامح25050823العروب الزراعية الثانوية المختلطةشمال الخليل
الزراعي67767.7شريفاحمدعمادسعيد25050824العروب الزراعية الثانوية المختلطةشمال الخليل
الزراعي77177.1الجبارينمضحينايفشبلي25050825العروب الزراعية الثانوية المختلطةشمال الخليل
الزراعي68868.8اطبيشحسنعليصابر25050826العروب الزراعية الثانوية المختلطةشمال الخليل
الزراعي79079حسنهزايدفتحيضرار25050828العروب الزراعية الثانوية المختلطةشمال الخليل
الزراعي71971.9رشايدهخليليوسفعاكف25050830العروب الزراعية الثانوية المختلطةشمال الخليل
الزراعي81081عمروعبد العزيزفتحيعبد العزيز25050831العروب الزراعية الثانوية المختلطةشمال الخليل
الزراعي70570.5حمدانعبد العزيزمحمدعبد العزيز25050832العروب الزراعية الثانوية المختلطةشمال الخليل
الزراعي58258.2سمامرهمحمودراتبعدنان25050835العروب الزراعية الثانوية المختلطةشمال الخليل
الزراعي64364.3حريباتيوسفاسماعيلعلي25050837العروب الزراعية الثانوية المختلطةشمال الخليل
الزراعي67067الرشايدهعليمحمدعمر25050839العروب الزراعية الثانوية المختلطةشمال الخليل
الزراعي62362.3زايدمصطفىماھركمال25050842العروب الزراعية الثانوية المختلطةشمال الخليل
الزراعي67067عاشورمحمودرضوانمحمد25050847العروب الزراعية الثانوية المختلطةشمال الخليل
الزراعي74474.4اطبيشهمحمدياسرمحمد25050849العروب الزراعية الثانوية المختلطةشمال الخليل



الزراعي67467.4حوامدهمحمدبشيرمحمود25050850العروب الزراعية الثانوية المختلطةشمال الخليل
الزراعي57057حريباتمحمدعايشمحمود25050851العروب الزراعية الثانوية المختلطةشمال الخليل
الزراعي72072طرمانيعقوبمحمدمحمود25050852العروب الزراعية الثانوية المختلطةشمال الخليل
الزراعي77077الجعبريمحمدايادمصعب25050853العروب الزراعية الثانوية المختلطةشمال الخليل
الزراعي60360.3ابو جبيناحمدمحمدمعاذ25050855العروب الزراعية الثانوية المختلطةشمال الخليل
الزراعي88488.4جنيدينعمانعزاممعاذ25050856العروب الزراعية الثانوية المختلطةشمال الخليل
الزراعي71371.3ابو سرحانعبدمحمدمعن25050857العروب الزراعية الثانوية المختلطةشمال الخليل
الزراعي75275.2صبراابراھيمسليممفيد25050858العروب الزراعية الثانوية المختلطةشمال الخليل
الزراعي61561.5شعفوطمحمداسماعيلموسى25050859العروب الزراعية الثانوية المختلطةشمال الخليل
الزراعي63063زبديعبدالمجيدشبلينھاد25050860العروب الزراعية الثانوية المختلطةشمال الخليل
الزراعي63363.3طميزهاحمدمحمدنور الدين25050861العروب الزراعية الثانوية المختلطةشمال الخليل
الزراعي64264.2حسنيعليمحمدوسام25050862العروب الزراعية الثانوية المختلطةشمال الخليل
الزراعي62062دودينعليمحمديحيى25050863العروب الزراعية الثانوية المختلطةشمال الخليل
الزراعي59559.5ارشيدمحمدمنذررزان25050903العروب الزراعية الثانوية المختلطةشمال الخليل
الزراعي85485.4طيطيعليجبرشيماء25050906العروب الزراعية الثانوية المختلطةشمال الخليل
الزراعي75675.6برادعيهمصطفىداودوفاء25050911العروب الزراعية الثانوية المختلطةشمال الخليل
الزراعي59959.9اشمر النتشهثلجيفھميمنتصر25068505دراسة خاصةشمال الخليل
الزراعي58658.6البلتاجيمحمدجھادعبد هللا25068511دراسة خاصةشمال الخليل
الزراعي55755.7حسنيةمحمودحسنعمر25068512دراسة خاصةشمال الخليل
الصناعي66066  حجازي   أحمد   صالح انس20051001القدس الصناعيةالقدس
الصناعي70570.5   جبر  فطين   ايمنخالد 20051002القدس الصناعيةالقدس
الصناعي70870.8الزبنسالماسامةعصام20051009القدس الصناعيةالقدس
الصناعي70670.6أبو الندىفايزنضالفايز20051011القدس الصناعيةالقدس
الصناعي64164.1شماسنةصالحعيسىمؤمن20051012القدس الصناعيةالقدس
الصناعي84984.9الساليمةرضوانعايدمروان 20051020القدس الصناعيةالقدس
الصناعي78478.4عوينهحمادنعمانحسام22051052السالزيان الصناعيةبيت لحم
الصناعي76176.1سالمةيوسفناصرساجد22051055السالزيان الصناعيةبيت لحم
الصناعي75775.7محمدعبد القادرمحمدصھيب22051057السالزيان الصناعيةبيت لحم
الصناعي60467.1الحيحينصريمنصورمايكل22051060السالزيان الصناعيةبيت لحم
الصناعي68568.5مطلوبمحمدأحمدمحمد22051061السالزيان الصناعيةبيت لحم
الصناعي65065شخطورمحمدحسينمنتصر22051062السالزيان الصناعيةبيت لحم



الصناعي64564.5ابو محيميدمحمداسماعيلعلي22051065السالزيان الصناعيةبيت لحم
الصناعي62962.9صبيحمحمداسحقمازن22051067السالزيان الصناعيةبيت لحم
الصناعي82282.2سالممحمدداودحازم22051069السالزيان الصناعيةبيت لحم
الصناعي62769.7غنيمفؤادسھيلفؤاد22051073السالزيان الصناعيةبيت لحم
الصناعي69569.5قيمريكمالخالدمحمد22051074السالزيان الصناعيةبيت لحم
الصناعي78678.6الحاليقهسليمانعيسىاحمد26051101الخليل الثانوية الصناعيةالخليل
الصناعي67667.6نشويةمحمودمحمداحمد26051102الخليل الثانوية الصناعيةالخليل
الصناعي73373.3سنقرطحسنيمحمد صالحعمار26051107الخليل الثانوية الصناعيةالخليل
الصناعي70570.5عمروسعيدشاھرليث26051108الخليل الثانوية الصناعيةالخليل
الصناعي68468.4القرمحسينسليمانمحمد26051109الخليل الثانوية الصناعيةالخليل
الصناعي67467.4كببجيصبحيعادلمحمد صبحي"26051110الخليل الثانوية الصناعيةالخليل
الصناعي67867.8عوضعيسىموسىمحمد26051111الخليل الثانوية الصناعيةالخليل
الصناعي75175.1سنقرطعبد السميعفؤادمصعب26051113الخليل الثانوية الصناعيةالخليل
الصناعي75075المحاريقمحمودعليمعاذ26051114الخليل الثانوية الصناعيةالخليل
الصناعي70770.7محتسبصالحمأمونيزيد26051116الخليل الثانوية الصناعيةالخليل
الصناعي76776.7دويكمحمودمحمد بركاتاحمد26051117الخليل الثانوية الصناعيةالخليل
الصناعي74274.2طرماناسحقموسىجعفر26051119الخليل الثانوية الصناعيةالخليل
الصناعي80280.2ناظرنصرتمحمد نجيبابراھيم26051121الخليل الثانوية الصناعيةالخليل
الصناعي75175.1عجلونيطلبناجيعلي26051124الخليل الثانوية الصناعيةالخليل
الصناعي69969.9شراونهمحمداحمدمحمد26051126الخليل الثانوية الصناعيةالخليل
الصناعي90690.6الفقيهاحمدعايدمحمد26051127الخليل الثانوية الصناعيةالخليل
الصناعي75975.9الشريفعليسعودمحمود26051128الخليل الثانوية الصناعيةالخليل
الصناعي90690.6نمورهمحمدعبد هللامحمود26051129الخليل الثانوية الصناعيةالخليل
الصناعي83483.4القواسمهعودهابراھيممھدي26051131الخليل الثانوية الصناعيةالخليل
الصناعي73373.3سلطانعبد هللاعبد الحفيظانس26051133الخليل الثانوية الصناعيةالخليل
الصناعي66366.3سموحعبد الرحيمعطابسام26051134الخليل الثانوية الصناعيةالخليل
الصناعي70270.2ناصر الدينعبد الرؤوفحسينعبد هللا26051136الخليل الثانوية الصناعيةالخليل
الصناعي80480.4صوصمحمداحمدعبيده26051137الخليل الثانوية الصناعيةالخليل
الصناعي69969.9اقنيبيفؤادمازنفؤاد26051138الخليل الثانوية الصناعيةالخليل
الصناعي75875.8نصارمحمدفياضفادي26051139الخليل الثانوية الصناعيةالخليل
الصناعي79379.3ھشلمونصالحفيصلفادي26051140الخليل الثانوية الصناعيةالخليل



الصناعي77077ابو غزالهمحمد سعيدسعديمالك26051141الخليل الثانوية الصناعيةالخليل
الصناعي78378.3ادعيسابراھيميحيىمحمد26051142الخليل الثانوية الصناعيةالخليل
الصناعي78778.7الشرباتيسليماحمدمحمود26051143الخليل الثانوية الصناعيةالخليل
الصناعي81181.1دعناموسىرائدموسى26051144الخليل الثانوية الصناعيةالخليل
الصناعي70070اسعيدعمرمروانوليد26051145الخليل الثانوية الصناعيةالخليل
الصناعي73173.1عادياحمدمحموداياد26051147الخليل الثانوية الصناعيةالخليل
الصناعي75375.3كركيعبد السميعسميرايمن26051148الخليل الثانوية الصناعيةالخليل
الصناعي86386.3دويكمحمد نعيمصالح الدينطارق26051150الخليل الثانوية الصناعيةالخليل
الصناعي75675.6سلطانعبد هللارجائيعالء26051151الخليل الثانوية الصناعيةالخليل
الصناعي68268.2ياسيناحمدتيسيرمصطفى26051153الخليل الثانوية الصناعيةالخليل
الصناعي71671.6شمسيه الحداد"موسى "ابوعبد الودودمنتصر26051154الخليل الثانوية الصناعيةالخليل
الصناعي88288.2دوفشجميلوائلمھند26051155الخليل الثانوية الصناعيةالخليل
الصناعي87487.4زاھدهمحمد داوودرجباسماء26051201الخليل الثانوية الصناعيةالخليل
الصناعي70270.2دوفشجميلبسامجميله26051202الخليل الثانوية الصناعيةالخليل
الصناعي78378.3زاھدهمصطفىزين الدينرزان26051203الخليل الثانوية الصناعيةالخليل
الصناعي62662.6الكركييحيىمحمد ھشامسھام26051204الخليل الثانوية الصناعيةالخليل
الصناعي86886.8جملحسينعبد الودودنسرين26051205الخليل الثانوية الصناعيةالخليل
الصناعي80980.9عاشورسعيدمحمدنوره26051206الخليل الثانوية الصناعيةالخليل
الصناعي73073النتشهداوودعبد العزيزريم26051207الخليل الثانوية الصناعيةالخليل
الصناعي82182.1ابو سنينهحامدنايفمنى26051208الخليل الثانوية الصناعيةالخليل
الصناعي74274.2قعقورموسىعبد الرحمنيارا26051209الخليل الثانوية الصناعيةالخليل

الصناعي73273.2دراويشحسينيوسفابتھال27051251بنات دورا الثانوية المھنيةجنوب الخليل
الصناعي78878.8نمورهحامدامينسھا27051252بنات دورا الثانوية المھنيةجنوب الخليل
الصناعي92592.5عقيلياحمدسالمهمروه27051253بنات دورا الثانوية المھنيةجنوب الخليل
الصناعي91391.3دراويشمحمدياسرنوره27051254بنات دورا الثانوية المھنيةجنوب الخليل
الصناعي74474.4حجهطالبتيسيرھديل27051255بنات دورا الثانوية المھنيةجنوب الخليل
الصناعي95695.6شراونهمحمداحمدورده27051256بنات دورا الثانوية المھنيةجنوب الخليل
الصناعي77277.2درويشيوسفخالدياسمين27051257بنات دورا الثانوية المھنيةجنوب الخليل
الصناعي69369.3ابو عوادمحمدعليابتھال27051258بنات دورا الثانوية المھنيةجنوب الخليل
الصناعي86686.6عواودهمحمودخليلشيرين27051259بنات دورا الثانوية المھنيةجنوب الخليل
الصناعي62862.8حجهاسماعيلحسينريم27051260بنات دورا الثانوية المھنيةجنوب الخليل



الصناعي64964.9سيد احمدسالمهمحمدسوسن27051261بنات دورا الثانوية المھنيةجنوب الخليل
الصناعي77177.1شرحهحسينمحمدعروبه27051262بنات دورا الثانوية المھنيةجنوب الخليل
الصناعي80380.3مسالمهاسماعيلنايفمھا27051263بنات دورا الثانوية المھنيةجنوب الخليل
الصناعي73773.7عربرشيداكرمورود27051264بنات دورا الثانوية المھنيةجنوب الخليل
الصناعي72772.7شومانيونسابراھيمجواد18051301دير دبوان الصناعية الثانويةرام هللا
الصناعي65465.4قطومجاسرجبرمثنى18051303دير دبوان الصناعية الثانويةرام هللا
الصناعي85685.6حمايلشاھيناسعدمحمد18051304دير دبوان الصناعية الثانويةرام هللا
الصناعي76576.5حمايلساريحربيمحمد18051305دير دبوان الصناعية الثانويةرام هللا
الصناعي76776.7ابوسالمسعيدمحمدابراھيم18051307دير دبوان الصناعية الثانويةرام هللا
الصناعي73273.2فرھودمحمدجمالمحمد18051312دير دبوان الصناعية الثانويةرام هللا
الصناعي85085درويشعبد هللاحمدمقداد18051313دير دبوان الصناعية الثانويةرام هللا
الصناعي76076شرحهمحمودمحمداسامه18051315دير دبوان الصناعية الثانويةرام هللا
الصناعي94194.1رياحيكاملفضلاسامه18051316دير دبوان الصناعية الثانويةرام هللا
الصناعي71371.3حمايلعبد العزيزاحمدمحمد18051320دير دبوان الصناعية الثانويةرام هللا
الصناعي78678.6سمامنهحمدمحمداكرم18051322دير دبوان الصناعية الثانويةرام هللا
الصناعي81181.1ثابتعطا هللاعبدالكريمعطا هللا18051327دير دبوان الصناعية الثانويةرام هللا
الصناعي74174.1عليعبد هللاھيثمعبد الناصر18051330دير دبوان الصناعية الثانويةرام هللا
الصناعي76276.2سارةمحمدوفيقمحمد18051331دير دبوان الصناعية الثانويةرام هللا
الصناعي73973.9حمايلحامدموسىاحمد18051335دير دبوان الصناعية الثانويةرام هللا
الصناعي92192.1الزبيديحسنفھميمحمد18051336دير دبوان الصناعية الثانويةرام هللا
الصناعي75275.2ديكعبد هللاعمادمحمد13051506سلفيت الثانوية الصناعيةسلفيت
الصناعي79679.6ايوبحسنوصفيمحمد13051507سلفيت الثانوية الصناعيةسلفيت
الصناعي63863.8موقديمصلحعبد الجابرمعن13051508سلفيت الثانوية الصناعيةسلفيت
الصناعي78478.4عامرسالمعبد الحكيمرسالن13051513سلفيت الثانوية الصناعيةسلفيت
الصناعي69569.5عبد اللطيفحسنتحسينطارق13051515سلفيت الثانوية الصناعيةسلفيت
الصناعي75775.7ريماوياديبعيسىاديب13051519سلفيت الثانوية الصناعيةسلفيت
الصناعي69569.5احمدرجامحمدرجا13051520سلفيت الثانوية الصناعيةسلفيت
الصناعي76976.9معاليامينسالمرياض13051521سلفيت الثانوية الصناعيةسلفيت
الصناعي90590.5يونسمصطفىعمرعيسى13051522سلفيت الثانوية الصناعيةسلفيت
الصناعي81381.3زبيديامينجمالمحمد13051523سلفيت الثانوية الصناعيةسلفيت
الصناعي80180.1موقديمصطفىاعتمادمصطفى13051525سلفيت الثانوية الصناعيةسلفيت



الصناعي91191.1موقديرشديأحمدمھدي13051526سلفيت الثانوية الصناعيةسلفيت
الصناعي80180.1اشقرمحمدعيدأحمد13051527سلفيت الثانوية الصناعيةسلفيت
الصناعي72472.4عبد هللاعبدكاملعبد الرازق13051529سلفيت الثانوية الصناعيةسلفيت
الصناعي63663.6عبد هللاعبد المؤمنياسرعبد المؤمن13051530سلفيت الثانوية الصناعيةسلفيت
الصناعي83883.8الحاجعثمانحمزهمنصور13051533سلفيت الثانوية الصناعيةسلفيت
الصناعي66566.5شتيةعطاعبد هللايسر12051602نابلس الثانوية الصناعيةنابلس
الصناعي71471.4كلبونهمحمد سعيدمحمد عليسعيد12051603نابلس الثانوية الصناعيةنابلس
الصناعي85485.4الحاج حمدسليمنائلسليم12051604نابلس الثانوية الصناعيةنابلس
الصناعي74474.4ابو حطبمحمدعوضضياء الدين12051606نابلس الثانوية الصناعيةنابلس
الصناعي93093عامرخالدسعيدعميد12051607نابلس الثانوية الصناعيةنابلس
الصناعي84484.4خليلساريسميرغاوي12051608نابلس الثانوية الصناعيةنابلس
الصناعي68468.4عالونيخليلفرحكريم12051609نابلس الثانوية الصناعيةنابلس
الصناعي78878.8جرارمحمدزيادليث12051610نابلس الثانوية الصناعيةنابلس
الصناعي88888.8عالونهراضيمازنمحمد12051613نابلس الثانوية الصناعيةنابلس
الصناعي81981.9جرارمحمودعاصممراد12051614نابلس الثانوية الصناعيةنابلس
الصناعي80880.8جعارهمحمدراسموسيم12051616نابلس الثانوية الصناعيةنابلس
الصناعي81281.2عورتانيمحمدنزاراياس12051617نابلس الثانوية الصناعيةنابلس
الصناعي63563.5فطوم محمد رضا رشيدرضا12051620نابلس الثانوية الصناعيةنابلس
الصناعي79079تفاحةعباسايمنعباس12051621نابلس الثانوية الصناعيةنابلس
الصناعي79079عبد الحقعبد هللامصطفىميسره12051625نابلس الثانوية الصناعيةنابلس
الصناعي72372.3اصبيحمحمد مصطفىمحمد بدرامجد12051628نابلس الثانوية الصناعيةنابلس
الصناعي75375.3جدعانمحمدابراھيمامير12051629نابلس الثانوية الصناعيةنابلس
الصناعي65065وھبهابراھيممحمدانس12051630نابلس الثانوية الصناعيةنابلس
الصناعي76176.1شرفطاھرحسامشادي12051634نابلس الثانوية الصناعيةنابلس
الصناعي78878.8ھدھدسعديحاتمعبد هللا12051636نابلس الثانوية الصناعيةنابلس
الصناعي74274.2عسوداحمدرضامحمد12051639نابلس الثانوية الصناعيةنابلس
الصناعي83683.6جابرمحمدحسانمعتز12051640نابلس الثانوية الصناعيةنابلس
الصناعي64164.1الحلبونيمحمدزاھرايھاب12051642نابلس الثانوية الصناعيةنابلس
الصناعي65065حمدانعوضبسامشريف12051643نابلس الثانوية الصناعيةنابلس
الصناعي74974.9عدواناحمدسعيداحمد12051652نابلس الثانوية الصناعيةنابلس
الصناعي72772.7كلبونهعليعبد اللطيفاحمد12051653نابلس الثانوية الصناعيةنابلس



الصناعي69769.7زيدنزيهمحمداحمد12051654نابلس الثانوية الصناعيةنابلس
الصناعي77577.5عبد هللاقاسمزھيراسيد12051656نابلس الثانوية الصناعيةنابلس
الصناعي59959.9شتيةحسينفھيمبشر12051657نابلس الثانوية الصناعيةنابلس
الصناعي63363.3مسلممحمدصادقشادي12051659نابلس الثانوية الصناعيةنابلس
الصناعي78278.2ابو ضھيرمحمدعماد الدينعبد الرحمن12051662نابلس الثانوية الصناعيةنابلس
الصناعي74974.9سعادهمحمدجھادعمرو12051664نابلس الثانوية الصناعيةنابلس
الصناعي73973.9صالحجبربدرمحمد12051667نابلس الثانوية الصناعيةنابلس
الصناعي82482.4ابو العالحسنتيسيرمروان12051668نابلس الثانوية الصناعيةنابلس
الصناعي72672.6عتبهربحيمنارامير12051669نابلس الثانوية الصناعيةنابلس
الصناعي80580.5جابيطاھرتيسيرخالد12051670نابلس الثانوية الصناعيةنابلس
الصناعي73773.7شتيةعبد الرحمنتوفيقصقر12051673نابلس الثانوية الصناعيةنابلس
الصناعي72672.6كونيابراھيمكمالعبد الرحمن12051675نابلس الثانوية الصناعيةنابلس
الصناعي86486.4ابو حيطابراھيممجاھدقاسم12051677نابلس الثانوية الصناعيةنابلس
الصناعي63963.9زكرياخليلعزتعالء الدين12051683نابلس الثانوية الصناعيةنابلس
الصناعي70370.3تمامبدويفرساناحمد12051688نابلس الثانوية الصناعيةنابلس
الصناعي74974.9ششتريرفيقراتبرضا12051692نابلس الثانوية الصناعيةنابلس
الصناعي91691.6اسمراحمدسميراحمد12051698نابلس الثانوية الصناعيةنابلس
الصناعي78978.9ابو صالحهاكرمرمزياكرم12051699نابلس الثانوية الصناعيةنابلس
الصناعي82682.6ابو عيسىعزتعبد الستارحسين12051702نابلس الثانوية الصناعيةنابلس
الصناعي95695.6عصيدهسليمراضيطارق12051704نابلس الثانوية الصناعيةنابلس
الصناعي96296.2ششتريرفيقعامرطه12051705نابلس الثانوية الصناعيةنابلس
الصناعي85985.9جاموسعبد النبينعيمعبد الجبار12051707نابلس الثانوية الصناعيةنابلس
الصناعي96596.5عالونياحمدمحمدعماد12051708نابلس الثانوية الصناعيةنابلس
الصناعي87087فطومعبد الرحمناسالممؤمن12051709نابلس الثانوية الصناعيةنابلس
الصناعي74774.7المدموجخالد"محمد علي" ياسر12051712نابلس الثانوية الصناعيةنابلس
الصناعي87187.1عامراحمدمحمداحمد12051713نابلس الثانوية الصناعيةنابلس
الصناعي68968.9حمادنهاحمدمنذراحمد12051714نابلس الثانوية الصناعيةنابلس
الصناعي78078كيوانفايزسميحايسر12051715نابلس الثانوية الصناعيةنابلس
الصناعي70070ماللحهاسعدحمادخليل12051716نابلس الثانوية الصناعيةنابلس
الصناعي68468.4جاموسعبد هللاحسامزياد12051717نابلس الثانوية الصناعيةنابلس
الصناعي78378.3دراغمهصالحزيادمؤيد12051720نابلس الثانوية الصناعيةنابلس



الصناعي67967.9عيساويعليھاشممجاھد12051721نابلس الثانوية الصناعيةنابلس
الصناعي75975.9حننيعارفعليمحمد12051722نابلس الثانوية الصناعيةنابلس
الصناعي66466.4مرمشعبد هللاجمالمھند12051723نابلس الثانوية الصناعيةنابلس
الصناعي81681.6شخشيراحسانمجدياحسان12051725نابلس الثانوية الصناعيةنابلس
الصناعي73473.4خيزرانناجيبشارعنان12051727نابلس الثانوية الصناعيةنابلس
الصناعي86586.5بصالتاحمدمصطفىاحمد12051731نابلس الثانوية الصناعيةنابلس
الصناعي70670.6ذيابحسنخالدحسن12051733نابلس الثانوية الصناعيةنابلس
الصناعي79179.1مقبولحمديصالححمدي12051734نابلس الثانوية الصناعيةنابلس
الصناعي65565.5شطارهايوبجابرخليل12051735نابلس الثانوية الصناعيةنابلس
الصناعي70570.5اسطهعارفمصطفىعارف12051738نابلس الثانوية الصناعيةنابلس
الصناعي70670.6اغبرمحمد عدنانعنانعدنان12051739نابلس الثانوية الصناعيةنابلس
الصناعي63363.3نصارعدنانايمنعدي12051740نابلس الثانوية الصناعيةنابلس
الصناعي70970.9حجازيزھيرعمرمحمد12051742نابلس الثانوية الصناعيةنابلس
الصناعي72872.8دراغمةلطفيعمرمحمد12051743نابلس الثانوية الصناعيةنابلس
الصناعي74074عبد هللاعادلمحمودناصر12051747نابلس الثانوية الصناعيةنابلس
الصناعي80980.9عامرعزيزياسرنضال12051748نابلس الثانوية الصناعيةنابلس
الصناعي68068نصارمحمدرامزاحمد12051750نابلس الثانوية الصناعيةنابلس
الصناعي93293.2اشتيهمحمدباللمالك12051752نابلس الثانوية الصناعيةنابلس
الصناعي86686.6الجربوعصابرعبد الرحمنانس10051852جنين الثانوية الصناعيةجنين
الصناعي66766.7عويساحمدفوزيسامي10051853جنين الثانوية الصناعيةجنين
الصناعي77077عوادلطفيصالحلطفي10051856جنين الثانوية الصناعيةجنين
الصناعي74274.2ابو مراداحمدفؤادنعمان10051857جنين الثانوية الصناعيةجنين
الصناعي71471.4نزالصدقيجھادحسان10051860جنين الثانوية الصناعيةجنين
الصناعي72772.7حمدانعبد هللا امينعمر10051861جنين الثانوية الصناعيةجنين
الصناعي67367.3نزالفؤاداحمدفؤاد10051862جنين الثانوية الصناعيةجنين
الصناعي77377.3ستيتيصالحعدنانانس10051864جنين الثانوية الصناعيةجنين
الصناعي90390.3يحيىخالدمحمدعلي 10051867جنين الثانوية الصناعيةجنين
الصناعي83983.9الرخعبدجالل محمد10051868جنين الثانوية الصناعيةجنين
الصناعي77677.6السعديعارفعبد السالممحمد10051869جنين الثانوية الصناعيةجنين
الصناعي80480.4سمارنايف عبد المنعممحمد10051870جنين الثانوية الصناعيةجنين
الصناعي90590.5خمايسهخالدمحمدمعاذ10051871جنين الثانوية الصناعيةجنين



الصناعي88088زغلولعلي محمدمنير 10051872جنين الثانوية الصناعيةجنين
الصناعي70670.6غانمموسىمحموداسماعيل10051875جنين الثانوية الصناعيةجنين
الصناعي67567.5ابو خضرعوضمازنبھاء10051876جنين الثانوية الصناعيةجنين
الصناعي94094عبوشينافعرافعحمزه 10051877جنين الثانوية الصناعيةجنين
الصناعي83783.7زايدعزاتعبد الناصرحمزه 10051878جنين الثانوية الصناعيةجنين
الصناعي75675.6عطاطرهيوسفجوادخضر10051879جنين الثانوية الصناعيةجنين
الصناعي86886.8تركعبد هللا احمدرامي10051880جنين الثانوية الصناعيةجنين
الصناعي83083جوابرهمصطفىمحمودسائد10051881جنين الثانوية الصناعيةجنين
الصناعي97097قبھااسعدمحمدسامح10051882جنين الثانوية الصناعيةجنين
الصناعي90090البزورمحمدراجحطارق10051883جنين الثانوية الصناعيةجنين
الصناعي90990.9شالميشاحمدفوازعدي10051884جنين الثانوية الصناعيةجنين
الصناعي75875.8سباعنهمحمديوسفمنذر10051885جنين الثانوية الصناعيةجنين
الصناعي81981.9ابو حمادامين سھيلامين10051886جنين الثانوية الصناعيةجنين
الصناعي68568.5صالححسناحمدمحمد10051887جنين الثانوية الصناعيةجنين
الصناعي76076جراررزقحابسمحمد10051889جنين الثانوية الصناعيةجنين
الصناعي68968.9محاميدمحمود(محمد شوقي)محمود10051890جنين الثانوية الصناعيةجنين
الصناعي74474.4عابدتوفيقحسنوعد10051892جنين الثانوية الصناعيةجنين
الصناعي83883.8ابو غاليابراھيممحمدابراھيم10051893جنين الثانوية الصناعيةجنين
الصناعي68368.3سعايدهابراھيممحمدانس10051894جنين الثانوية الصناعيةجنين
الصناعي60860.8ابو الھيجاءابراھيمعصامبدر10051895جنين الثانوية الصناعيةجنين
الصناعي71071خلفراجحجمالخالد10051896جنين الثانوية الصناعيةجنين
الصناعي71471.4حمدانعبد هللا امينسامر10051897جنين الثانوية الصناعيةجنين
الصناعي84484.4مسعودمحمدعدنانليث10051898جنين الثانوية الصناعيةجنين
الصناعي63863.8شاعرابراھيمعطامحمد10051899جنين الثانوية الصناعيةجنين
الصناعي81081حسيباتوفيقعمادمعتز10051901جنين الثانوية الصناعيةجنين
الصناعي65465.4ابو عليمحمودعبد الرازقسمير10051904جنين الثانوية الصناعيةجنين
الصناعي69069زيدانسعيدجودتعيسى10051905جنين الثانوية الصناعيةجنين
الصناعي86786.7ستيتيمصطفىابراھيمادم10051907جنين الثانوية الصناعيةجنين
الصناعي88888.8خمايسهخالدياسرحذيفة10051910جنين الثانوية الصناعيةجنين
الصناعي74074يحيىصالححسنيمعاذ10051914جنين الثانوية الصناعيةجنين
الصناعي70870.8عزموطينجيبفايزمھند10051915جنين الثانوية الصناعيةجنين



الصناعي90490.4ابو قذيلهحمزهمحمدياسر10051916جنين الثانوية الصناعيةجنين
الصناعي61861.8ابو عليمحمدعبد هللايوسف10051917جنين الثانوية الصناعيةجنين
الصناعي82282.2يحيىخالد عبد الفتاحاحمد10051920جنين الثانوية الصناعيةجنين
الصناعي85685.6الصعابنهعفيفمازن انس10051921جنين الثانوية الصناعيةجنين
الصناعي72872.8عياديهزكيمحمدبالل10051922جنين الثانوية الصناعيةجنين
الصناعي90190.1طهمحمدھشامطارق10051924جنين الثانوية الصناعيةجنين
الصناعي84384.3جبالياحمدمحمدفارس10051928جنين الثانوية الصناعيةجنين
الصناعي87987.9عوادلطفيعوادمامون10051929جنين الثانوية الصناعيةجنين
الصناعي75475.4موسىيوسفمصطفىمنصور10051930جنين الثانوية الصناعيةجنين
الصناعي78078محمدمحمدعبد اللطيفمھند10051931جنين الثانوية الصناعيةجنين
الصناعي72772.7عمريهسليمانبساممحمد28052002ذكور سيلة الظھر الثانوية الصناعيةقباطية
الصناعي76276.2ابوعليمحمدحسنمحمد28052003ذكور سيلة الظھر الثانوية الصناعيةقباطية
الصناعي87187.1عيسهراجيمحمداسيد28052006ذكور سيلة الظھر الثانوية الصناعيةقباطية
الصناعي84784.7معاليمحمدشريفراكان28052007ذكور سيلة الظھر الثانوية الصناعيةقباطية
الصناعي85585.5تليمحمدساميسند28052009ذكور سيلة الظھر الثانوية الصناعيةقباطية
الصناعي95995.9حورانيصدقيمالكعالء28052011ذكور سيلة الظھر الثانوية الصناعيةقباطية
الصناعي67567.5عيسى عليابراھيمعلي28052012ذكور سيلة الظھر الثانوية الصناعيةقباطية
الصناعي81281.2صعابنةصبحيطاھرغالب28052013ذكور سيلة الظھر الثانوية الصناعيةقباطية
الصناعي79579.5حمدمحمدشفيققصي28052014ذكور سيلة الظھر الثانوية الصناعيةقباطية
الصناعي80080حنتوليعبدالعزيزبساممحمد28052016ذكور سيلة الظھر الثانوية الصناعيةقباطية
الصناعي71871.8عبدهللانظميبشارمحمد28052017ذكور سيلة الظھر الثانوية الصناعيةقباطية
الصناعي74374.3عيسهاسعدعمادمحمد28052019ذكور سيلة الظھر الثانوية الصناعيةقباطية
الصناعي85385.3عمريةمحمودجودتمحمود28052020ذكور سيلة الظھر الثانوية الصناعيةقباطية
الصناعي83983.9شريحاحمدمصطفىاحمد28052021ذكور سيلة الظھر الثانوية الصناعيةقباطية
الصناعي75575.5اعبيدنظمترشاداياس28052023ذكور سيلة الظھر الثانوية الصناعيةقباطية
الصناعي91691.6سعادهاحمدسليمرامي28052024ذكور سيلة الظھر الثانوية الصناعيةقباطية
الصناعي74874.8ناصرمحمدعزامعبدهللا28052025ذكور سيلة الظھر الثانوية الصناعيةقباطية
الصناعي87287.2شحادهيوسفماھرفراس28052026ذكور سيلة الظھر الثانوية الصناعيةقباطية
الصناعي81481.4دغلسعبدالحميدمحمدمحمود28052028ذكور سيلة الظھر الثانوية الصناعيةقباطية
الصناعي74274.2قراريهحسينمحمودمھند28052030ذكور سيلة الظھر الثانوية الصناعيةقباطية
الصناعي95395.3البرھممحمداحمدناصر28052031ذكور سيلة الظھر الثانوية الصناعيةقباطية



الصناعي79079نزھهجميلنصريخالد28052035ذكور سيلة الظھر الثانوية الصناعيةقباطية
الصناعي72472.4جمعهعبدالرحيممحمودھمام28052036ذكور سيلة الظھر الثانوية الصناعيةقباطية
الصناعي78378.3حنتوليعبدالعزيزبسامعبدالعزيز28052038ذكور سيلة الظھر الثانوية الصناعيةقباطية
الصناعي74174.1اليعاقبهمحمدرفيقمحمد28052039ذكور سيلة الظھر الثانوية الصناعيةقباطية
الصناعي82182.1ربايعهمحمودعمادعبدالكريم28052041ذكور سيلة الظھر الثانوية الصناعيةقباطية
الصناعي78678.6اسماعيلسعيدوجيهسعيد28052044ذكور سيلة الظھر الثانوية الصناعيةقباطية
الصناعي80080كيالنيعبداللطيفمعزوزعزام28052046ذكور سيلة الظھر الثانوية الصناعيةقباطية
الصناعي79979.9عزاممحمداديبعالء الدين28052047ذكور سيلة الظھر الثانوية الصناعيةقباطية
الصناعي94994.9عباسسعيدمحمدماھر28052048ذكور سيلة الظھر الثانوية الصناعيةقباطية
الصناعي85185.1خليفهامينتيسيرمحمد28052050ذكور سيلة الظھر الثانوية الصناعيةقباطية
الصناعي79679.6عيسهمحمدعبدالحميدمحمد28052051ذكور سيلة الظھر الثانوية الصناعيةقباطية
الصناعي76876.8اليوسفمحمدعبدالجبارمحمود28052052ذكور سيلة الظھر الثانوية الصناعيةقباطية
الصناعي88988.9ابوصالحسعيدياسينمحمود28052053ذكور سيلة الظھر الثانوية الصناعيةقباطية
الصناعي83583.5شريحيوسفعادلمعتصم28052054ذكور سيلة الظھر الثانوية الصناعيةقباطية
الصناعي82582.5نواسابراھيمخالدإبراھيم14052101طولكرم الثانوية الصناعيةطولكرم
الصناعي71671.6صليحعبد هللاأحمدايھاب14052105طولكرم الثانوية الصناعيةطولكرم
الصناعي80980.9ابو حمدهأحمدخالدحسام14052107طولكرم الثانوية الصناعيةطولكرم
الصناعي75575.5خالدمحمدعبد القادرمحمد14052109طولكرم الثانوية الصناعيةطولكرم
الصناعي69069عودهعبد هللاساميمصعب14052113طولكرم الثانوية الصناعيةطولكرم
الصناعي79679.6عبد ربهحسينبرھانأسيمر14052114طولكرم الثانوية الصناعيةطولكرم
الصناعي75775.7عبد الحافظعبد الحافظثائرأشرف14052115طولكرم الثانوية الصناعيةطولكرم
الصناعي95495.4عوادجميلميالزأوس14052116طولكرم الثانوية الصناعيةطولكرم
الصناعي77677.6مرزوقعوضعبد الرزاقرأفت14052117طولكرم الثانوية الصناعيةطولكرم
الصناعي78278.2القيسيمحمدمجديسامح14052118طولكرم الثانوية الصناعيةطولكرم
الصناعي77377.3القريبأحمدعزتعدنان14052119طولكرم الثانوية الصناعيةطولكرم
الصناعي79279.2بشيرصالحمحمدعالء14052120طولكرم الثانوية الصناعيةطولكرم
الصناعي79679.6عليفيصلمزھرعماد14052121طولكرم الثانوية الصناعيةطولكرم
الصناعي78478.4مصيعيأحمدتيسيرمحمد14052123طولكرم الثانوية الصناعيةطولكرم
الصناعي71971.9زھرهصبحيمحسنمحمد14052124طولكرم الثانوية الصناعيةطولكرم
الصناعي95895.8ضميريابراھيمعبد الجبارمحمود14052125طولكرم الثانوية الصناعيةطولكرم
الصناعي77877.8السعايدهنمرمحمودأحمد14052127طولكرم الثانوية الصناعيةطولكرم



الصناعي78578.5سقف الحيطوليدرائفأنس14052128طولكرم الثانوية الصناعيةطولكرم
الصناعي70670.6سفارينيفايقسفيانعبد الرحمن14052130طولكرم الثانوية الصناعيةطولكرم
الصناعي73973.9عامرعبد اللطيفھانيعدي14052131طولكرم الثانوية الصناعيةطولكرم
الصناعي68668.6اصليحعليغالبمؤمن14052132طولكرم الثانوية الصناعيةطولكرم
الصناعي84784.7شتيويأحمدابراھيممحمود14052133طولكرم الثانوية الصناعيةطولكرم
الصناعي79179.1يوسفمحمدناصرإبراھيم14052136طولكرم الثانوية الصناعيةطولكرم
الصناعي75675.6عوض هللامحمدوليدخالد14052139طولكرم الثانوية الصناعيةطولكرم
الصناعي90890.8اكباريهعبد الحفيظرافععامر14052141طولكرم الثانوية الصناعيةطولكرم
الصناعي69669.6مرعيمصطفىسامحمحمد14052142طولكرم الثانوية الصناعيةطولكرم
الصناعي69469.4سلمانابراھيمعبد السالممحمد14052143طولكرم الثانوية الصناعيةطولكرم
الصناعي86586.5أبو جزرمحمدنعيممحمد14052144طولكرم الثانوية الصناعيةطولكرم
الصناعي67767.7سلمانابراھيمحاتممحمود14052145طولكرم الثانوية الصناعيةطولكرم
الصناعي67367.3نعالوهمحمدأسعدھيثم14052146طولكرم الثانوية الصناعيةطولكرم
الصناعي68668.6حويطيأحمدذيابأحمد14052147طولكرم الثانوية الصناعيةطولكرم
الصناعي63963.9الزغلمحمدفتحيخالد14052148طولكرم الثانوية الصناعيةطولكرم
الصناعي88988.9عوادجميلميالزعمار14052150طولكرم الثانوية الصناعيةطولكرم
الصناعي75075عودهعبد القادرجمالأوس14052153طولكرم الثانوية الصناعيةطولكرم
الصناعي63663.6صالحعيسىخالدحسان14052155طولكرم الثانوية الصناعيةطولكرم
الصناعي68268.2نصر هللاعبد الحميدعبد الخالقعلي14052157طولكرم الثانوية الصناعيةطولكرم
الصناعي79079يحيىيوسفوليدمؤيد14052159طولكرم الثانوية الصناعيةطولكرم
الصناعي66966.9جعارييوسفعبد القادرمالك14052160طولكرم الثانوية الصناعيةطولكرم
الصناعي68768.7عبد القادرمحمودمحمدسعيد14052165طولكرم الثانوية الصناعيةطولكرم
الصناعي71971.9نايفهمحمودعدنان أحمد14052169طولكرم الثانوية الصناعيةطولكرم
الصناعي83883.8عوادصالحماھرايھاب14052170طولكرم الثانوية الصناعيةطولكرم
الصناعي82282.2الخاليلهمفلحعبد الحافظحازم14052171طولكرم الثانوية الصناعيةطولكرم
الصناعي73273.2القطوأمينجعفرطالب14052172طولكرم الثانوية الصناعيةطولكرم
الصناعي85285.2أبو شنبعليسھيلمحمد14052176طولكرم الثانوية الصناعيةطولكرم
الصناعي75075الجيوسيمصطفىوسيممحمد14052177طولكرم الثانوية الصناعيةطولكرم
الصناعي83483.4شاميخضريوسفمحمد14052178طولكرم الثانوية الصناعيةطولكرم
الصناعي83983.9اللحاممحمودخالدمحمود14052180طولكرم الثانوية الصناعيةطولكرم
الصناعي76276.2عطاناصرراسممونس14052181طولكرم الثانوية الصناعيةطولكرم



الصناعي88388.3عودهعبد هللامحمد بسامنضال14052182طولكرم الثانوية الصناعيةطولكرم
الصناعي82782.7حسينراغبمحمدنضال14052183طولكرم الثانوية الصناعيةطولكرم
الصناعي66566.5ابو ربيععبد الواحداسماعيلأحمد14052184طولكرم الثانوية الصناعيةطولكرم
الصناعي70870.8زيدمحمدابراھيمعالء14052189طولكرم الثانوية الصناعيةطولكرم
الصناعي75575.5يوسفرشيدرضوانعالء الدين14052190طولكرم الثانوية الصناعيةطولكرم
الصناعي76376.3نعالوهسليمانعزامغسان14052191طولكرم الثانوية الصناعيةطولكرم
الصناعي72672.6بدرانوحيدعمرإبراھيم14052194طولكرم الثانوية الصناعيةطولكرم
الصناعي68868.8فياضمثقالشفيقأحمد14052195طولكرم الثانوية الصناعيةطولكرم
الصناعي83183.1مصطفىمحمدصادقأحمد14052196طولكرم الثانوية الصناعيةطولكرم
الصناعي73973.9ابو خميسخضرعاھدأسيد14052197طولكرم الثانوية الصناعيةطولكرم
الصناعي81381.3سليمانعبد الكريممنذرأنس14052198طولكرم الثانوية الصناعيةطولكرم
الصناعي72872.8حطابساميغازيساجد14052199طولكرم الثانوية الصناعيةطولكرم
الصناعي67267.2سيفمسعودمحمدسيف14052200طولكرم الثانوية الصناعيةطولكرم
الصناعي73373.3عبد النبيموسىعبد المنعمعالء14052201طولكرم الثانوية الصناعيةطولكرم
الصناعي69769.7نوفلمحمودابراھيمفادي14052202طولكرم الثانوية الصناعيةطولكرم
الصناعي66566.5يونسفايزرائدمھند14052206طولكرم الثانوية الصناعيةطولكرم
الصناعي64964.9عطيراسماعيلخليلوليد14052207طولكرم الثانوية الصناعيةطولكرم
الصناعي86486.4خضرتيمسعيدأسيل14052301طولكرم الثانوية الصناعيةطولكرم
الصناعي82382.3طربيهحسنابراھيمتقوى14052304طولكرم الثانوية الصناعيةطولكرم
الصناعي82782.7غضبانساميباللروند14052306طولكرم الثانوية الصناعيةطولكرم
الصناعي80780.7ھمشريعبد هللافتح هللاشھد14052307طولكرم الثانوية الصناعيةطولكرم
الصناعي81681.6حميديعيسىمحمودعدن14052308طولكرم الثانوية الصناعيةطولكرم
الصناعي88688.6صالحيوسففالحليندا14052310طولكرم الثانوية الصناعيةطولكرم
الصناعي77477.4دعمةعبد الرحمنمحمودمالك14052311طولكرم الثانوية الصناعيةطولكرم
الصناعي87287.2عوضمحمدحسنيميس14052312طولكرم الثانوية الصناعيةطولكرم
الصناعي74974.9حمدمصطفىماھرنور14052313طولكرم الثانوية الصناعيةطولكرم
الصناعي77477.4ياسين مصريفايقماھريمن14052314طولكرم الثانوية الصناعيةطولكرم
الصناعي77677.6مھداويأحمدعادلآالء14052316طولكرم الثانوية الصناعيةطولكرم
الصناعي87987.9نعالويأحمدكمالآالء14052317طولكرم الثانوية الصناعيةطولكرم
الصناعي76176.1مبروكنمرمحمدأمل14052318طولكرم الثانوية الصناعيةطولكرم
الصناعي76676.6ابو سعديةمحموداسامهآيات14052319طولكرم الثانوية الصناعيةطولكرم



الصناعي77977.9نعالوهمحمدجمالبراء14052320طولكرم الثانوية الصناعيةطولكرم
الصناعي73173.1ظاھرأحمدمنيرحنين14052321طولكرم الثانوية الصناعيةطولكرم
الصناعي80580.5نعالوهالفيمحمددعاء14052322طولكرم الثانوية الصناعيةطولكرم
الصناعي87587.5عوادمحمودصالحرله14052323طولكرم الثانوية الصناعيةطولكرم
الصناعي80980.9مدنيمحمدخالدشيرين14052324طولكرم الثانوية الصناعيةطولكرم
الصناعي81381.3ضمايرهمحمودخليلغاده14052325طولكرم الثانوية الصناعيةطولكرم
الصناعي62262.2ناطورعبد اللطيفعدنانمنى14052326طولكرم الثانوية الصناعيةطولكرم
الصناعي87787.7حمدانصالحوليدنغم14052327طولكرم الثانوية الصناعيةطولكرم
الصناعي93393.3قعدانحامدأسامهنمير14052328طولكرم الثانوية الصناعيةطولكرم
الصناعي63663.6جابراحمدخليلادم16052401قلقيلية الثانوية الصناعيةقلقيلية
الصناعي68768.7ياسيناحمدعمراسامه16052402قلقيلية الثانوية الصناعيةقلقيلية
الصناعي66866.8سلمانعليسميحاسماعيل16052403قلقيلية الثانوية الصناعيةقلقيلية
الصناعي78978.9عبد هللاعبد اللطيفمحمدزيد16052407قلقيلية الثانوية الصناعيةقلقيلية
الصناعي68968.9ابو عقلغانمسليمانغانم16052408قلقيلية الثانوية الصناعيةقلقيلية
الصناعي66566.5جاموسمحمدباسممحمد16052409قلقيلية الثانوية الصناعيةقلقيلية
الصناعي69469.4عبد الرحمنعبد هللاعمراحمد16052410قلقيلية الثانوية الصناعيةقلقيلية
الصناعي81581.5نصارعبد هللابدوانحذيفه16052414قلقيلية الثانوية الصناعيةقلقيلية
الصناعي82682.6الفارعبد الرحيمعمادضياء الدين16052415قلقيلية الثانوية الصناعيةقلقيلية
الصناعي62962.9عبد الرحمنعبد هللاعمرمحمد16052420قلقيلية الثانوية الصناعيةقلقيلية
الصناعي70470.4صالحسعيدعدنانمعاذ16052421قلقيلية الثانوية الصناعيةقلقيلية
الصناعي76176.1سالمهسلميايمنمھدي16052422قلقيلية الثانوية الصناعيةقلقيلية
الصناعي81581.5سميكمحمدنبيليزيد16052424قلقيلية الثانوية الصناعيةقلقيلية
الصناعي65165.1حسنعبد الفتاحمصطفىاحمد16052425قلقيلية الثانوية الصناعيةقلقيلية
الصناعي70970.9اسماعيلمحمدرشيدعيسى16052430قلقيلية الثانوية الصناعيةقلقيلية
الصناعي70170.1ابو طبيخعزاتجوادمحمود16052433قلقيلية الثانوية الصناعيةقلقيلية
الصناعي82182.1داودحسنرزقحسن16052436قلقيلية الثانوية الصناعيةقلقيلية
الصناعي69169.1ابو حامدمحمداحمدمعاذ16052443قلقيلية الثانوية الصناعيةقلقيلية
الصناعي79079زايدعبد هللاعماداياد16052447قلقيلية الثانوية الصناعيةقلقيلية
الصناعي75875.8جابر نزالاحمديوسفباسل16052448قلقيلية الثانوية الصناعيةقلقيلية
الصناعي73773.7خالدفريدصالحفارس16052451قلقيلية الثانوية الصناعيةقلقيلية
الصناعي66366.3خالدفريدصالحمالك16052452قلقيلية الثانوية الصناعيةقلقيلية



الصناعي94094غرابهسعيدامھنامحمد16052453قلقيلية الثانوية الصناعيةقلقيلية
الصناعي76776.7عودهذيبعودهمحمد16052454قلقيلية الثانوية الصناعيةقلقيلية
الصناعي82182.1ھندومهعبد الرحيمنادرمحمد16052455قلقيلية الثانوية الصناعيةقلقيلية
الصناعي68668.6صالحطالبھانيأمين20068601دراسة خاصةالقدس
الصناعي58058منيرمحمدياسراسحاق20068606دراسة خاصةالقدس
الصناعي67867.8قزازعادليوسفيزن20068607دراسة خاصةالقدس
الصناعي63463.4ابوكفمحمدعاطفمحمد20068609دراسة خاصةالقدس
الصناعي58558.5سلھبحسينحجازيصھيب20068610دراسة خاصةالقدس
الصناعي61361.3صبيحيحيىنضالايھاب22068626دراسة خاصةبيت لحم
الصناعي63363.3ادريسمصطفىعرفاترامي22068628دراسة خاصةبيت لحم
الصناعي62462.4صبيحمحمدأحمدعبد الرؤوف22068630دراسة خاصةبيت لحم
الصناعي69569.5ابو عامريهابراھيمعمرمحمد26068657دراسة خاصةالخليل
الصناعي61961.9طباخيكاملمحمد عادلأنس26068659دراسة خاصةالخليل
الصناعي86686.6عويويشكريسعد الدينخالد26068660دراسة خاصةالخليل
الصناعي73773.7الرجبياعرابيفايزمحمود26068668دراسة خاصةالخليل
الصناعي65565.5عوضمحمداحمدمنتصر26068669دراسة خاصةالخليل
الصناعي62262.2أبو سمرهموسىمحمديحيى26068670دراسة خاصةالخليل

الصناعي69069عواودهسالمهمحمودميسلون27068727دراسة خاصةجنوب الخليل
الصناعي64064زيدابراھيماديبحسام18068751دراسة خاصةرام هللا
الصناعي76776.7قاللوهرشدييوسفطارق18068755دراسة خاصةرام هللا
الصناعي64964.9شبانهمحمدنعمانإيھاب18068758دراسة خاصةرام هللا
الصناعي70970.9دار عايشعبد الحافظأسامةعبد الحافظ18068759دراسة خاصةرام هللا
الصناعي69269.2يحيىمحمودفضلحذيفه13068803دراسة خاصةسلفيت
الصناعي60660.6رمضانعبد هللاطارقمعتز13068809دراسة خاصةسلفيت
الصناعي63863.8سمارهعبد الحافظسعيدجھاد13068810دراسة خاصةسلفيت
الصناعي62662.6ابو شحادةمحمدباللخالد12068830دراسة خاصةنابلس
الصناعي67167.1حننيمروحبساممؤمن12068845دراسة خاصةنابلس
الصناعي62862.8الحسناسماعيلموسىمحمد12068846دراسة خاصةنابلس
الصناعي71571.5زبيديسعيدكاملاسالم12068862دراسة خاصةنابلس
الصناعي71771.7صالحاتحافظمطرخليل12068863دراسة خاصةنابلس
الصناعي65665.6شتيةصادقعبد المحسنقصي12068865دراسة خاصةنابلس



الصناعي63663.6احجابمحمودعبد الرزاقعدي12068866دراسة خاصةنابلس
الصناعي67267.2زاغهمحمدمحمودرأفت12068869دراسة خاصةنابلس
الصناعي64864.8ھاشمنعيمبسامبسيم12068870دراسة خاصةنابلس
الصناعي65865.8دراغمهماجدعبد المنعمھمام12068874دراسة خاصةنابلس
الصناعي74874.8ابو عره كاملعمراحمد10068903دراسة خاصةجنين
الصناعي60560.5حبايبهنايفرياضامير10068904دراسة خاصةجنين
الصناعي85785.7  ابو الربنمرساميمحمد10068906دراسة خاصةجنين
الصناعي67567.5 ارشيدعبد هللا غازيمصطفى10068908دراسة خاصةجنين
الصناعي66666.6حبايبهحسنفوزيطارق28068927دراسة خاصةقباطية
الصناعي72772.7خنفرعبدالحليمعدنانمحمد28068928دراسة خاصةقباطية
الصناعي62862.8خضرراجحمرواناشرف28068929دراسة خاصةقباطية
الصناعي68668.6صبيححسنبسامايمن28068930دراسة خاصةقباطية
الصناعي69869.8ابو الوفاابراھيمرياضيوسف28068932دراسة خاصةقباطية
الصناعي71271.2حواوريمحمودخالدياسين28068933دراسة خاصةقباطية
الصناعي64764.7رابعهمحمدفوزيامجد28068937دراسة خاصةقباطية
الصناعي65765.7ناصرعبدهللاعايدعبدهللا28068939دراسة خاصةقباطية
الصناعي70770.7حطابعبدالرحيمشفيقأمير14068976دراسة خاصةطولكرم
الصناعي60860.8حمدعوضكمالجمال14068978دراسة خاصةطولكرم
الصناعي62562.5احمدأحمدجمالمحمود14068985دراسة خاصةطولكرم
الصناعي69769.7عودهفالحمحمدفالح14068988دراسة خاصةطولكرم
الصناعي73473.4الجيوسيحسنينمرمجد14068989دراسة خاصةطولكرم
الصناعي81381.3حمودهامينمحمدابراھيم14069007دراسة خاصةطولكرم
الصناعي82982.9جزماويذيبمحمدعالء14069009دراسة خاصةطولكرم
الصناعي72772.7حرازنهعبدالرحمنأحمدمحمد14069010دراسة خاصةطولكرم
الصناعي86786.7االعرجمحمدعصاممراد14069011دراسة خاصةطولكرم
الصناعي76376.3فقھاابراھيممحمودفھد14069015دراسة خاصةطولكرم
الصناعي61861.8قرمشأحمدرياضضياء14069018دراسة خاصةطولكرم
الصناعي65965.9صويصعبد الكريمجمالمصعب14069019دراسة خاصةطولكرم
الصناعي62562.5عمارنهوجيهمحمدتحرير14069051دراسة خاصةطولكرم
الصناعي78878.8يونسجميلغساناسامه16069079دراسة خاصةقلقيلية
الصناعي69169.1نبھانحكمتيحيىخالد16069082دراسة خاصةقلقيلية



الصناعي68468.4مرعيمحمودمحمدسعيد16069083دراسة خاصةقلقيلية
الفندقي62062عمرورزقأحمدعدي20052504القدس الصناعيةالقدس
الفندقي73373.3الباشامحمدمفيدعالء20052505القدس الصناعيةالقدس
الفندقي75875.8خصيباسماعيلجمالاسماعيل18052601االنجيليه االسقفيه العربيهرام هللا
الفندقي59766.3احولعودةبدرساجي18052604االنجيليه االسقفيه العربيهرام هللا
الفندقي71179قشوععيسىشحادهعيسى18052606االنجيليه االسقفيه العربيهرام هللا
الفندقي57764.1امسيحاسكندريوسففادي18052607االنجيليه االسقفيه العربيهرام هللا
الفندقي59566.1بشاريهسعدسامييزن18052609االنجيليه االسقفيه العربيهرام هللا
الفندقي68576.1عبيدصالحصليباروال18052651االنجيليه االسقفيه العربيهرام هللا
الفندقي66974.3ديكمارونيوسفمارلين18052653االنجيليه االسقفيه العربيهرام هللا
الفندقي77977.9شماسنهمحمديعقوبعبد الرحمن20069201دراسة خاصةالقدس
الفندقي51457.1بوشةعودةريمونزياد18069228دراسة خاصةرام هللا
الفندقي52658.4زرعيهسليمموسىنسيم18069229دراسة خاصةرام هللا
الفندقي60867.6عنفوصسليمكمالحنين18069251دراسة خاصةرام هللا
الفندقي59959.9برھومأمينصالحروان18069252دراسة خاصةرام هللا

تطبيقي زراعيعمرانيوسفحسيناحمد25052701العروب الزراعية الثانوية المختلطةشمال الخليل
تطبيقي زراعيشاھينجميلرأفتاحمد25052702العروب الزراعية الثانوية المختلطةشمال الخليل
تطبيقي زراعيزلوممحمد اكرممدحتمحمد25052705العروب الزراعية الثانوية المختلطةشمال الخليل
تطبيقي زراعيابو زنيدعطيهعادلمعتز25052707العروب الزراعية الثانوية المختلطةشمال الخليل
تطبيقي زراعيشاللدهموسىعيسىموسى25052708العروب الزراعية الثانوية المختلطةشمال الخليل
تطبيقي زراعيعمرواحمدفوازامير25069501دراسة خاصةشمال الخليل
تطبيقي زراعيزاھدهطاللسعدخضر25069502دراسة خاصةشمال الخليل
تطبيقي صناعيغيثعبد الرحمنجميلاحمد20053001االتحاد اللوثريالقدس
تطبيقي صناعيطرمانعيسىمحمد عيسىاحمد20053002االتحاد اللوثريالقدس
تطبيقي صناعيشماسنةعبدهللاموسىادھم20053003االتحاد اللوثريالقدس
تطبيقي صناعيكالوتيسليمانمحمد حازم20053005االتحاد اللوثريالقدس
تطبيقي صناعيبطاطيوسفمحمدمجد20053006االتحاد اللوثريالقدس
تطبيقي صناعيالقنبرموسىرجامحمد20053008االتحاد اللوثريالقدس
تطبيقي صناعيوريداتمحمدنادرمصعب20053009االتحاد اللوثريالقدس
تطبيقي صناعيعاصيمحمدمحفوظمھند20053010االتحاد اللوثريالقدس
تطبيقي صناعيشاھينعيسىعبدهللا ابراھيم 20053012االتحاد اللوثريالقدس



تطبيقي صناعيعودةعبد الكريمزھديسميح 20053014االتحاد اللوثريالقدس
تطبيقي صناعيالحروبعبد الفتاحمحمدعبد الفتاح 20053015االتحاد اللوثريالقدس
تطبيقي صناعيعيايدةعيسىمحمدفراس20053017االتحاد اللوثريالقدس
تطبيقي صناعيادعيسمحمدساميصدام20053023االتحاد اللوثريالقدس
تطبيقي صناعيابو دعموساحمدحسنعمار20053024االتحاد اللوثريالقدس
تطبيقي صناعيزيدانعزيزنزارمحمد20053027االتحاد اللوثريالقدس
تطبيقي صناعيابو عليابراھيمطالبمحمود20053029االتحاد اللوثريالقدس
تطبيقي صناعيشاھينمنصورنبيلمنصور20053031االتحاد اللوثريالقدس
تطبيقي صناعيفرعونعطاوليدنعيم20053032االتحاد اللوثريالقدس
تطبيقي صناعيعالمةعبد المحسنيوسفابراھيم20053033االتحاد اللوثريالقدس
تطبيقي صناعيبراغيتيمحمودامينانس20053035االتحاد اللوثريالقدس
تطبيقي صناعيحوشيةابراھيمسفيانمحمد20053040االتحاد اللوثريالقدس
تطبيقي صناعيحاليقةحسنعادلمحمد20053041االتحاد اللوثريالقدس
تطبيقي صناعيحاليقةمحمدعبدهللا محمد20053042االتحاد اللوثريالقدس
تطبيقي صناعيصبارنةمصطفى يوسفمصطفى20053044االتحاد اللوثريالقدس
تطبيقي صناعيالمھلوسابراھيمسامحمنتصر20053045االتحاد اللوثريالقدس
تطبيقي صناعياسعيفانعليمحمدھيثم20053046االتحاد اللوثريالقدس
تطبيقي صناعيصفدييوسفنضالاحمد20053047االتحاد اللوثريالقدس
تطبيقي صناعياالي امينيانورخليلاحمد20053048االتحاد اللوثريالقدس
تطبيقي صناعيعوض هللاشحادةيوسفاسالم20053049االتحاد اللوثريالقدس
تطبيقي صناعيعيايدةمحمدعزيزجھاد20053050االتحاد اللوثريالقدس
تطبيقي صناعيرشماويجورجعيسىجورج20053051االتحاد اللوثريالقدس
تطبيقي صناعيالمكحلموسىمأمونرائد20053053االتحاد اللوثريالقدس
تطبيقي صناعيعيايدةحامدشفيقرفيق20053054االتحاد اللوثريالقدس
تطبيقي صناعيعيايدةمحمدرزقمجاھد20053060االتحاد اللوثريالقدس
تطبيقي صناعينتشةاسحقايمنمحمد20053061االتحاد اللوثريالقدس
تطبيقي صناعيداودمحمدعالء الدينمحمد 20053063االتحاد اللوثريالقدس
تطبيقي صناعيكرداسماعيلعلياحمد20053066االتحاد اللوثريالقدس
تطبيقي صناعيقيسيةموسىمحمداحمد20053067االتحاد اللوثريالقدس
تطبيقي صناعيبطاطعبد الحليمناصربھاء20053068االتحاد اللوثريالقدس
تطبيقي صناعيالوراسنةمحمدزايدثائر20053070االتحاد اللوثريالقدس



تطبيقي صناعيعكاريداودعبد الستارداود20053072االتحاد اللوثريالقدس
تطبيقي صناعياسيةعبد الرحمناحمدزكريا20053073االتحاد اللوثريالقدس
تطبيقي صناعيابو ھدوانصبحيبساممحمد20053075االتحاد اللوثريالقدس
تطبيقي صناعيأبو روميمحمدوليدمحمد20053085القدس الصناعيةالقدس
تطبيقي صناعيالشريفمحمد فائقصالحأحمد20053086القدس الصناعيةالقدس
تطبيقي صناعياالشھبرشادياسرأحمد20053087القدس الصناعيةالقدس
تطبيقي صناعياعسيلةجميلحجازيبھاء20053089القدس الصناعيةالقدس
تطبيقي صناعيلداويةابراھيممأمونمھدي 20053090القدس الصناعيةالقدس
تطبيقي صناعيصندوقةالياسمحمدالياس20053091القدس الصناعيةالقدس
تطبيقي صناعيقرشصالح الدينخالدصالح20053093القدس الصناعيةالقدس
تطبيقي صناعيالنتشةمحمد راشدمحمد صبحياحمد20053098القدس الصناعيةالقدس
تطبيقي صناعياالشھبعدنانمازنصالح الدين20053099القدس الصناعيةالقدس
تطبيقي صناعيعابدينعبد المجيدموسىعبد المجيد20053100القدس الصناعيةالقدس
تطبيقي صناعينيروخجبرعمرانمھند20053102القدس الصناعيةالقدس
تطبيقي صناعيسنقرطعبد المجيدجوھراحمد20053103القدس الصناعيةالقدس
تطبيقي صناعيدارحمديةحبيبعماداياد20053105القدس الصناعيةالقدس
تطبيقي صناعيدارحمديةحبيبمنذرحبيب20053106القدس الصناعيةالقدس
تطبيقي صناعيابو حمدةسعيدصالحعماد20053107القدس الصناعيةالقدس
تطبيقي صناعيدار عاصيمحمدوليدعمر20053108القدس الصناعيةالقدس
تطبيقي صناعيبسيسوجابرحسنفؤاد20053109القدس الصناعيةالقدس
تطبيقي صناعيبرقانيحيىحسنمحمد20053110القدس الصناعيةالقدس
تطبيقي صناعيجوالنيعطااسحقمحمد20053114القدس الصناعيةالقدس
تطبيقي صناعيالصباغعبد الرزاقغالبمحمد ھاني20053116القدس الصناعيةالقدس
تطبيقي صناعيشراونةمحمودأنورمحمود20053117القدس الصناعيةالقدس
تطبيقي صناعيالقيسيةأحمدمحمدناجي20053118القدس الصناعيةالقدس
تطبيقي صناعيخلفاويسعيدھيثمزھير20053139عبدهللا بن الحسين الثانويةالقدس
تطبيقي صناعيرجبياسحقعزالدينطارق20053141عبدهللا بن الحسين الثانويةالقدس
تطبيقي صناعينتشةابراھيمجميلمأمون20053143عبدهللا بن الحسين الثانويةالقدس
تطبيقي صناعيبيبرساسحقخضرمحمد20053144عبدهللا بن الحسين الثانويةالقدس
تطبيقي صناعينتشةابراھيمجميلابراھيم 20053166عبدهللا بن الحسين الثانويةالقدس
تطبيقي صناعيأبو حمادمحمودياسرأحمد20053167عبدهللا بن الحسين الثانويةالقدس



تطبيقي صناعيالرجوبمحمدتيسيررائد26053405الخليل الثانوية الصناعيةالخليل
تطبيقي صناعيابو عيشهعبد المعطيسفيانمأمون26053407الخليل الثانوية الصناعيةالخليل
تطبيقي صناعينتشهمحمد ديابعرفاتاحمد26053414الخليل الثانوية الصناعيةالخليل
تطبيقي صناعيسلھب التميميطهاسامهاشرف26053415الخليل الثانوية الصناعيةالخليل
تطبيقي صناعيزعتريعوضمازناشرف26053416الخليل الثانوية الصناعيةالخليل
تطبيقي صناعيالنتشهعبد الغنيشاھرحسام26053417الخليل الثانوية الصناعيةالخليل
تطبيقي صناعياحمرويعقوبحسنرامي26053418الخليل الثانوية الصناعيةالخليل
تطبيقي صناعيالحدادعليعبد الرؤوفعلي26053419الخليل الثانوية الصناعيةالخليل
تطبيقي صناعيعطيلهخليلمحمدعلي26053420الخليل الثانوية الصناعيةالخليل
تطبيقي صناعيجعبهھاشمباسممحمد26053421الخليل الثانوية الصناعيةالخليل
تطبيقي صناعيشرباتيرشادخضرمحمد26053422الخليل الثانوية الصناعيةالخليل
تطبيقي صناعيالجعبرييعقوبكاملمنير26053423الخليل الثانوية الصناعيةالخليل
تطبيقي صناعينتشهأحمدشاھروجدي26053424الخليل الثانوية الصناعيةالخليل
تطبيقي صناعيمدبوحاحمدعزاماحمد26053425الخليل الثانوية الصناعيةالخليل
تطبيقي صناعيسالمهخليلزكرياخليل26053426الخليل الثانوية الصناعيةالخليل
تطبيقي صناعيدنديسمحمدعايدعز الدين26053427الخليل الثانوية الصناعيةالخليل
تطبيقي صناعيناصر الدينجوداتمحمد فھمياحمد26053428الخليل الثانوية الصناعيةالخليل
تطبيقي صناعيمرادحسنشكريجعفر26053429الخليل الثانوية الصناعيةالخليل
تطبيقي صناعيابو منشاريونسجھادحسن26053430الخليل الثانوية الصناعيةالخليل
تطبيقي صناعيحاليقهمحمدحميدانخالد26053431الخليل الثانوية الصناعيةالخليل
تطبيقي صناعيبدرجمالسميرعبد هللا26053432الخليل الثانوية الصناعيةالخليل
تطبيقي صناعيالطويلجابرزيدانعصام26053433الخليل الثانوية الصناعيةالخليل
تطبيقي صناعيقرمحسينمحمودمحمد26053434الخليل الثانوية الصناعيةالخليل
تطبيقي صناعيبدرجميلسعيدمحمود26053436الخليل الثانوية الصناعيةالخليل
تطبيقي صناعياشھبمحمد ربيععبد المعزمصطفى26053437الخليل الثانوية الصناعيةالخليل
تطبيقي صناعيالشرباتيمحمدطارقاسراء26053476الخليل الثانوية الصناعيةالخليل

تطبيقي صناعيتايهمحمدنايفبشرى27053501بنات دورا الثانوية المھنيةجنوب الخليل
تطبيقي صناعيابو عرقوبيونسنايفحنان27053502بنات دورا الثانوية المھنيةجنوب الخليل
تطبيقي صناعيدراويشمحمودزياددعاء27053503بنات دورا الثانوية المھنيةجنوب الخليل
تطبيقي صناعيحنتشموسىاحمدسلمى27053504بنات دورا الثانوية المھنيةجنوب الخليل
تطبيقي صناعيعمروسعيدحافظيافا27053505بنات دورا الثانوية المھنيةجنوب الخليل



تطبيقي صناعيابريوشيوسفمازنآيات27053507بنات دورا الثانوية المھنيةجنوب الخليل
تطبيقي صناعيالشرحهعبد الحميدأحمدحنين27053508بنات دورا الثانوية المھنيةجنوب الخليل
تطبيقي صناعيدرابيعحسنحسينرھام27053509بنات دورا الثانوية المھنيةجنوب الخليل
تطبيقي صناعيابو شيخهحسينعيسىسونه27053511بنات دورا الثانوية المھنيةجنوب الخليل
تطبيقي صناعيرجوبعبد الرحمنھاشمسونيا27053512بنات دورا الثانوية المھنيةجنوب الخليل
تطبيقي صناعيشراونهحسينمحمودمنتھى27053513بنات دورا الثانوية المھنيةجنوب الخليل
تطبيقي صناعيشرحهعبد القادرعيسىاسراء27053516بنات دورا الثانوية المھنيةجنوب الخليل
تطبيقي صناعيطبيشمحمدمحموداسماء27053517بنات دورا الثانوية المھنيةجنوب الخليل
تطبيقي صناعيعمايرهمحموداكرماالء27053518بنات دورا الثانوية المھنيةجنوب الخليل
تطبيقي صناعيابو زنيدمحمدعبد العزيزاماني27053519بنات دورا الثانوية المھنيةجنوب الخليل
تطبيقي صناعيقتلومحمدخليلرماح27053520بنات دورا الثانوية المھنيةجنوب الخليل
تطبيقي صناعيعقيالنعامرمحمدروان27053521بنات دورا الثانوية المھنيةجنوب الخليل
تطبيقي صناعيسويطيسالمهعيسىسناء27053522بنات دورا الثانوية المھنيةجنوب الخليل
تطبيقي صناعيابو راسخليلموسىسھاد27053523بنات دورا الثانوية المھنيةجنوب الخليل
تطبيقي صناعيعمرومحمودمنذرصفاء27053525بنات دورا الثانوية المھنيةجنوب الخليل
تطبيقي صناعياطبيشمحمداحمدفدوى27053526بنات دورا الثانوية المھنيةجنوب الخليل
تطبيقي صناعيحمدانبدويناصركفايه27053527بنات دورا الثانوية المھنيةجنوب الخليل
تطبيقي صناعيحريباتعبد اللطيفعبد الناصروالء27053528بنات دورا الثانوية المھنيةجنوب الخليل
تطبيقي صناعيشرحهحسينأحمدحنين27053530بنات دورا الثانوية المھنيةجنوب الخليل
تطبيقي صناعيعمروعليحسنرايه27053531بنات دورا الثانوية المھنيةجنوب الخليل
تطبيقي صناعيمصريمصطفىتوفيقرغده27053532بنات دورا الثانوية المھنيةجنوب الخليل
تطبيقي صناعيعمروسعيدسميحروان27053533بنات دورا الثانوية المھنيةجنوب الخليل
تطبيقي صناعيدرابيعيوسفايادريمان27053534بنات دورا الثانوية المھنيةجنوب الخليل
تطبيقي صناعيابو زنيدعودة هللاحمادصابره27053535بنات دورا الثانوية المھنيةجنوب الخليل
تطبيقي صناعيدرابيعمحمدصقرورود27053536بنات دورا الثانوية المھنيةجنوب الخليل
تطبيقي صناعيدرابيعحسنفؤادياسمين27053537بنات دورا الثانوية المھنيةجنوب الخليل
تطبيقي صناعيالكحلةاحمدمحمودمحمد18053605دير دبوان الصناعية الثانويةرام هللا
تطبيقي صناعيعواودهاحمدعبد الرحيممحمد18053608دير دبوان الصناعية الثانويةرام هللا
تطبيقي صناعيحجازيوسفعبد الرحمنصقر18053613دير دبوان الصناعية الثانويةرام هللا
تطبيقي صناعيزبنشحادةفارسعمرو18053614دير دبوان الصناعية الثانويةرام هللا
تطبيقي صناعيدار عايشعبد الحافظأسامةكتيبة18053615دير دبوان الصناعية الثانويةرام هللا



تطبيقي صناعيسليمانصدقينايفمحمود18053616دير دبوان الصناعية الثانويةرام هللا
تطبيقي صناعيمفارجهاحمدعثمانمشير18053617دير دبوان الصناعية الثانويةرام هللا
تطبيقي صناعيشلشعليحمدمعاذ18053618دير دبوان الصناعية الثانويةرام هللا
تطبيقي صناعيالورمحمدنايفالور18053620دير دبوان الصناعية الثانويةرام هللا
تطبيقي صناعيشوخهعبد الجابرنعيمايمن18053621دير دبوان الصناعية الثانويةرام هللا
تطبيقي صناعيورمحمدنوافايھاب18053622دير دبوان الصناعية الثانويةرام هللا
تطبيقي صناعيسالمينمحمداسماعيلسفيان18053623دير دبوان الصناعية الثانويةرام هللا
تطبيقي صناعيبسمهعبد هللاعبد المجيدعبد هللا18053624دير دبوان الصناعية الثانويةرام هللا
تطبيقي صناعيعواودةعبد الرحمنشفيقعماد18053625دير دبوان الصناعية الثانويةرام هللا
تطبيقي صناعيكحلهعبدالرحمناحمدمالك18053626دير دبوان الصناعية الثانويةرام هللا
تطبيقي صناعيابو زايدتوفيقفارساحمد18053627دير دبوان الصناعية الثانويةرام هللا
تطبيقي صناعيحمايلعبد العزيزصالحصھيب18053628دير دبوان الصناعية الثانويةرام هللا
تطبيقي صناعيعنقاويمحمدابراھيمعلي18053631دير دبوان الصناعية الثانويةرام هللا
تطبيقي صناعيزبنشحادةنافعناصر18053634دير دبوان الصناعية الثانويةرام هللا
تطبيقي صناعيقدحذيابعبد الوھابعمر18053635دير دبوان الصناعية الثانويةرام هللا
تطبيقي صناعيصباحاحمدمحمداحمد18053636دير دبوان الصناعية الثانويةرام هللا
تطبيقي صناعيبزارحسنمحمودعلي18053637دير دبوان الصناعية الثانويةرام هللا
تطبيقي صناعيعواودهعبد هللابراھيممحمود18053639دير دبوان الصناعية الثانويةرام هللا
تطبيقي صناعيداودمحمدسعيدغازي18053643دير دبوان الصناعية الثانويةرام هللا
تطبيقي صناعيالمعطانطهزھيرمحمد18053644دير دبوان الصناعية الثانويةرام هللا
تطبيقي صناعيشوخةيوسفحسنيزن18053645دير دبوان الصناعية الثانويةرام هللا
تطبيقي صناعيعوادعبد الرحمنعبدالحميدمحمد18053652دير دبوان الصناعية الثانويةرام هللا
تطبيقي صناعيزيدمحمودمحمد18053653دير دبوان الصناعية الثانويةرام هللا

تطبيقي صناعيالقاروطمحمد عيسىمحمد نبيلبھاء19053703دار األيتام األسالمية الصناعيةضواحي القدس
تطبيقي صناعيخضرمصطفىعبد هللا عيداقتيبة19053709دار األيتام األسالمية الصناعيةضواحي القدس
تطبيقي صناعيكردمحمدحسنعمار19053714دار األيتام األسالمية الصناعيةضواحي القدس
تطبيقي صناعيعيسىمحموداحمدعھد19053715دار األيتام األسالمية الصناعيةضواحي القدس
تطبيقي صناعيقطميرةمحمودسفيانمحمد19053717دار األيتام األسالمية الصناعيةضواحي القدس
تطبيقي صناعيسواحرهعلياحمدسامر19053724دار األيتام األسالمية الصناعيةضواحي القدس

تطبيقي صناعيبلبيسيعبد القادرفارسعبد القادر13053754سلفيت الثانوية الصناعيةسلفيت
تطبيقي صناعيباكيرعبد الرحمنيحيىعميد12053801نابلس الثانوية الصناعيةنابلس



تطبيقي صناعيابو صالحصالحنضالثائر12053802نابلس الثانوية الصناعيةنابلس
تطبيقي صناعيقيمرمزيصبيححمدي12053803نابلس الثانوية الصناعيةنابلس
تطبيقي صناعيعودهعبدمرادعبد هللا12053805نابلس الثانوية الصناعيةنابلس
تطبيقي صناعيابو حطبمصطفىاحمدقدري12053807نابلس الثانوية الصناعيةنابلس
تطبيقي صناعيعورتانيعبد هللاعبد اللطيفعبد هللا12053808نابلس الثانوية الصناعيةنابلس
تطبيقي صناعيبنامحمدصبيحنور12053809نابلس الثانوية الصناعيةنابلس
تطبيقي صناعيعوادهعرفاتجاسراحمد12053810نابلس الثانوية الصناعيةنابلس
تطبيقي صناعيمكانحمديزيادشادي12053812نابلس الثانوية الصناعيةنابلس
تطبيقي صناعينابلسيطاھرعبد الناصرعميد12053813نابلس الثانوية الصناعيةنابلس
تطبيقي صناعيششتريرفيقعبد الخالقمحمد12053814نابلس الثانوية الصناعيةنابلس
تطبيقي صناعيقصقصمحمدمصطفىمحمد12053815نابلس الثانوية الصناعيةنابلس
تطبيقي صناعيجبارهسليمانحابسايسر12053818نابلس الثانوية الصناعيةنابلس
تطبيقي صناعيمنصورھاشمخميسمحمد12053820نابلس الثانوية الصناعيةنابلس
تطبيقي صناعيعواديوسفمحمدمراد12053821نابلس الثانوية الصناعيةنابلس
تطبيقي صناعيصوالحيمصطفىعبد الكريممعاذ12053823نابلس الثانوية الصناعيةنابلس
تطبيقي صناعيدرويشعطاحسنمعتز12053824نابلس الثانوية الصناعيةنابلس
تطبيقي صناعيدويكاتعوضحسنعلي12053829نابلس الثانوية الصناعيةنابلس
تطبيقي صناعيقطب محمد ربحي ناصرنصر12053833نابلس الثانوية الصناعيةنابلس
تطبيقي صناعيتفاحةعبد الرزاقسعيداسماعيل12053834نابلس الثانوية الصناعيةنابلس
تطبيقي صناعيمصريعبد الرحمنمحمدعميد12053835نابلس الثانوية الصناعيةنابلس
تطبيقي صناعيعجعجراغبعبد الناصرمجاھد12053836نابلس الثانوية الصناعيةنابلس
تطبيقي صناعيعليويعادلصالحناصر12053837نابلس الثانوية الصناعيةنابلس
تطبيقي صناعيحبيبهحسناسعدنور الدين12053838نابلس الثانوية الصناعيةنابلس
تطبيقي صناعيكميلموسىفيصلاحمد10053902جنين الثانوية الصناعيةجنين
تطبيقي صناعيدراغمهابراھيمبرھانقصي10053903جنين الثانوية الصناعيةجنين
تطبيقي صناعيارشيدقاسمفؤادقيس10053904جنين الثانوية الصناعيةجنين
تطبيقي صناعيلبديلطفيمحمدمحمود10053906جنين الثانوية الصناعيةجنين
تطبيقي صناعيخطيبصالح محمودطارق10053908جنين الثانوية الصناعيةجنين
تطبيقي صناعيارشيدابراھيمسميحاحمد10053910جنين الثانوية الصناعيةجنين
تطبيقي صناعيعبوشيفيصلماھراسيد10053911جنين الثانوية الصناعيةجنين
تطبيقي صناعيارشيدطاھريوسفعز الدين10053912جنين الثانوية الصناعيةجنين



تطبيقي صناعيكميلمحمدظاھرمحمد10053913جنين الثانوية الصناعيةجنين
تطبيقي صناعيعوادفايقعبد الكريمباھر10053914جنين الثانوية الصناعيةجنين
تطبيقي صناعيلبديلطفيحسنيماھر10053915جنين الثانوية الصناعيةجنين
تطبيقي صناعيالزعبيمحمودعبد الناصروجد10053916جنين الثانوية الصناعيةجنين
تطبيقي صناعيزين الدينخالدباللعدي10053917جنين الثانوية الصناعيةجنين
تطبيقي صناعيابو حسنصالحصبحيمحمد10053919جنين الثانوية الصناعيةجنين
تطبيقي صناعيحنتولياحمدزيادصفوان28054001ذكور سيلة الظھر الثانوية الصناعيةقباطية
تطبيقي صناعيعبيدنافزنادرعبدهللا28054002ذكور سيلة الظھر الثانوية الصناعيةقباطية
تطبيقي صناعيقراريهمحمدشوقيمحمد28054003ذكور سيلة الظھر الثانوية الصناعيةقباطية
تطبيقي صناعيعزاممحمودزھيرسامر28054004ذكور سيلة الظھر الثانوية الصناعيةقباطية
تطبيقي صناعيدغلسعبدالسالمعاھدليث28054007ذكور سيلة الظھر الثانوية الصناعيةقباطية
تطبيقي صناعيعثمان موسىنظميمنيرمعتصم28054008ذكور سيلة الظھر الثانوية الصناعيةقباطية
تطبيقي صناعيالعارضهمحمد روحيداللمھند28054009ذكور سيلة الظھر الثانوية الصناعيةقباطية
تطبيقي صناعيحسونمحمودفاروقمجد28054012ذكور سيلة الظھر الثانوية الصناعيةقباطية
تطبيقي صناعياالحمدصدقياحمدمحمد28054013ذكور سيلة الظھر الثانوية الصناعيةقباطية
تطبيقي صناعيالعارضهمحمد روحيداللمعتز28054014ذكور سيلة الظھر الثانوية الصناعيةقباطية
تطبيقي صناعيابوصالحعبدالخالقمحمدھمام28054015ذكور سيلة الظھر الثانوية الصناعيةقباطية
تطبيقي صناعيحجهسليممعيننسيم28054020ذكور سيلة الظھر الثانوية الصناعيةقباطية
تطبيقي صناعيقراريهاحمدحسينمؤيد28054022ذكور سيلة الظھر الثانوية الصناعيةقباطية
تطبيقي صناعيقراريهعبدالقادريوسفمحمد28054024ذكور سيلة الظھر الثانوية الصناعيةقباطية
تطبيقي صناعيقراريهسعيدزكريامعتصم28054025ذكور سيلة الظھر الثانوية الصناعيةقباطية
تطبيقي صناعيالطوررشادخالدجعفر14054101طولكرم الثانوية الصناعيةطولكرم
تطبيقي صناعيكباريهعبد الحفيظمحمد موزرإسالم14054102طولكرم الثانوية الصناعيةطولكرم
تطبيقي صناعيجاموسشريفزاھرزين14054104طولكرم الثانوية الصناعيةطولكرم
تطبيقي صناعيھزھوزيحمدانفتحيحمدان14054106طولكرم الثانوية الصناعيةطولكرم
تطبيقي صناعيساق هللافوزيمحمد رامزمعتز14054108طولكرم الثانوية الصناعيةطولكرم
تطبيقي صناعيابو شريفهراغبطارقابراھيم14054109طولكرم الثانوية الصناعيةطولكرم
تطبيقي صناعيسعد الدينمحمد شريفعصامعبد هللا14054110طولكرم الثانوية الصناعيةطولكرم
تطبيقي صناعيزبنرضاماجدمحمد14054111طولكرم الثانوية الصناعيةطولكرم
تطبيقي صناعيابو اسعيديوسفجھاداحمد16054155قلقيلية الثانوية الصناعيةقلقيلية
تطبيقي صناعيخلفمصطفىخالدصھيب20069605دراسة خاصةالقدس



تطبيقي صناعيالصغيرحسنحسام الدينمحمد22069626دراسة خاصةبيت لحم
تطبيقي صناعيكونه خوريهفرحرجاعيسى18069678دراسة خاصةرام هللا
تطبيقي صناعيابو نمرطهابراھيمنمر18069679دراسة خاصةرام هللا

تطبيقي صناعيجبرمحمودكارممحمد19069705دراسة خاصةضواحي القدس
تطبيقي صناعيخلفهعبد هللاسعدرائد12069727دراسة خاصةنابلس
تطبيقي صناعيخلفهسعيدعبد هللاسعيد12069728دراسة خاصةنابلس
تطبيقي صناعيالسعديمحمودصالحاحمد10069751دراسة خاصةجنين
تطبيقي فندقييغمورعثمانجمالأنس20054302القدس الصناعيةالقدس
تطبيقي فندقيأبو السعودبھاء الدينحمديضياء20054304القدس الصناعيةالقدس
تطبيقي فندقيعبد الحقخضراكرممحمد 20054308القدس الصناعيةالقدس
تطبيقي فندقيبصيلةعبد الرؤوفعبد الكريممراد20054310القدس الصناعيةالقدس
تطبيقي فندقيابو الزلففھدنصريفادي18054404االنجيليه االسقفيه العربيهرام هللا
تطبيقي فندقيبياضيخليلرجافؤاد18054405االنجيليه االسقفيه العربيهرام هللا
تطبيقي فندقيالعلميسعيدخالدميالد18054407االنجيليه االسقفيه العربيهرام هللا
تطبيقي فندقيطعمهيوسفجورجنعيم18054408االنجيليه االسقفيه العربيهرام هللا
تطبيقي فندقيابو الزلففھدنصريكاتيه18054451االنجيليه االسقفيه العربيهرام هللا
تطبيقي فندقيشماسنهمحمدايوبعيسى18069801دراسة خاصةرام هللا


