
إلىمن

14221014224110:00 – 09:00

14224514234811:00 – 10:00

14234913551712:00 – 11:00

13551816050801:00 – 12:00

14310214320510:00 – 09:00

14324814344711:00 – 10:00

14345914360212:00 – 11:00

16580116680401:00 – 12:00

14420114435110:00 – 09:00

14435314456011:00 – 10:00

14456314469312:00 – 11:00

14469414490801:00 – 12:00

14491314510310:00 – 09:00
14511814531111:00 – 10:00
14531414567212:00 – 11:00
14620314648310:00 – 09:00

14649314678011:00 – 10:00

14678314719912:00 – 11:00

14720017530301:00 – 12:00

15010115034310:00 – 09:00

15034715053511:00 – 10:00

150551150727

01:00 – 12:00

15110215138310:00 – 09:00

15142115162811:00 – 10:00

15163515181512:00 – 11:00

01:00 – 12:00

15200115218110:00 – 09:00
15218515235711:00 – 10:00
15235815247512:00 – 11:00
152703152743

الريادة واالعمال 

الشرعي

 2020مواعيد توزيع كشوف عالمات الناجحين في امتحان الثانوية العامة الدورة الثانية اغسطس 

الفرع العلمي والشرعي والريادة واالعمال والفروع المهنية

الشرعي والصناعي

12:00 – 11:00

خان يونس
مركز تدريب خان 

يونس
السبت2020/09/12

01:00 – 12:00 الشرعي والريادة واالعمال 

والصناعي

ذكور

السبت2020/09/12مبنى مديرية الوسطىذكورالوسطى

اناثالوسطى
مركز التدريب 

لمديرية الوسطى
السبت2020/09/12

السبت2020/09/12مدرسة المعتصم باهللذكورغرب غزة

السبت2020/09/12مدرسة الفارابياناثغرب غزة

اناثشرق غزة
مدرسة الزهراء 

الثانوية
السبت2020/09/12

ذكورغرب غزة
مديرية

غرب غزة
السبت2020/09/12

يوم 

التوزيع

السبت2020/09/12مديرية شرق غزةذكورشرق غزة

مركز التوزيعالجنسالمديرية
أرقام الجلوس

تاريخ التوزيعموعد التوزيع
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إلىمن

15310815328710:00 – 09:00
15329615346911:00 – 10:00
15347115370812:00 – 11:00
13730113744110:00 – 09:00

15401615412311:00 – 10:00

15413115441812:00 – 11:00

16250216250701:00 – 12:00

13750213766010:00 – 09:00
15451915461811:00 – 10:00
15464315480912:00 – 11:00

10:00 – 09:00

15510115525511:00 – 10:00

15525815541012:00 – 11:00

15541415572201:00 – 12:00

10:00 – 09:00

15610415632411:00 – 10:00

15634415652312:00 – 11:00

15652515671401:00 – 12:00

يوم 

التوزيع
مركز التوزيعالجنسالمديرية

أرقام الجلوس
تاريخ التوزيعموعد التوزيع
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الفرع العلمي والشرعي والريادة واالعمال والفروع المهنية

السبت

اناثرفح
ثانوية الكويت 

للبنات

الشرعي والريادة واالعمال

السبت2020/09/12

شرق خان 

يونس
اناث

مدرسة طيبة الثانوية 

بنات
السبت2020/09/12

ذكوررفح
الدوحة الثانوية 

للبنين

الشرعي والريادة واالعمال

2020/09/12

خان يونس
مدرسة خانيونس 

الثانوية للبنات
السبت2020/09/12

شرق خان 

يونس
ذكور

مديرية شرق 

خان يونس
السبت2020/09/12

اناث
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الي من 

10720410741410:00 - 09:00

10741710757811:00 - 10:00

10757910778712:00 - 11:00

10778910801201:00 - 12:00

10921010943110:00 - 09:00

10943510959911:00 - 10:00

10960610983112:00 - 11:00

10983211005701:00 - 12:00

10801410820410:00 - 09:00

10821710851511:00 - 10:00

10851610861312:00 - 11:00

10862010871601:00 - 12:00

11007311032810:00 - 09:00

11033011056611:00 - 10:00

11057411079112:00 - 11:00

11079317030901:00 - 12:00

11210711236410:00 - 09:00

11236811267011:00 - 10:00

11267111310412:00 - 11:00

11311311344801:00 - 12:00

11511511591210:00 - 09:00

11591611654511:00 - 10:00

11655011711112:00 - 11:00

11711717051101:00 - 12:00

11346111370410:00 - 09:00

11370511392411:00 - 10:00

11392611470512:00 - 11:00

11470911493301:00 - 12:00

11810211831110:00 - 09:00

11831211852211:00 - 10:00

11852311875712:00 - 11:00

11876511899501:00 - 12:00

12020212078610:00 - 09:00

12078812128611:00 - 10:00

12129212173912:00 - 11:00

12174112229001:00 - 12:00
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الفـــــرع االدبـــــي

2020/09/13مديرية غرب غزةذكورغرب غزة

2020/09/13

مبنى مديرية الوسطى

مدرسة الفارابيإناثغرب غزة

ذكورالوسطى

2020/09/13
مركز التدريب 

لمديرية الوسطى

يوم 

التوزيع

2020/09/14مديرية غرب غزةذكورغرب غزة

2020/09/13

إناث الوسطى

2020/09/14مديرية شرق غزةذكورشرق غزة

اناثشرق غزة
مدرسة الزهراء 

الثانوية
2020/09/14

2020/09/13مديرية شرق غزةذكورشرق غزة

اناثشرق غزة
مدرسة الزهراء 

الثانوية
2020/09/13

مركز التوزيع الجنس المديرية 
ساعة موعد ارقام الجلوس 

التوزيع
تاريخ التوزيع

االحد

االحد

االثنين

االثنين

االحد

االحد

االثنين

االحد

االحد
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الي من 

11901011925210:00 - 09:00

11926611944911:00 - 10:00

11945411970812:00 - 11:00

119711119868

171002171003

12310812330310:00 - 09:00

12330712352511:00 - 10:00

12352612378212:00 - 11:00

12378412400101:00 - 12:00

12511812548210:00 - 09:00

12548612591611:00 - 10:00

12592012627612:00 - 11:00

12627917120401:00 - 12:00

12400412416510:00 - 09:00

12416712454811:00 - 10:00

12455012468012:00 - 11:00

12468612477601:00 - 12:00

12700412718210:00 - 09:00

12718612736211:00 - 10:00

12736612751112:00 - 11:00

12752012765801:00 - 12:00

12810512843010:00 - 09:00

12843112856911:00 - 10:00

12857712884412:00 - 11:00

12884812908001:00 - 12:00

13010613030910:00 - 09:00

13031313053511:00 - 10:00

13054713075912:00 - 11:00

13076913095701:00 - 12:00

إناثخان يونس
مدرسة خانيونس 

الثانوية للبنات
االحد2020/09/13

ذكورخان يونس
مركز تدريب خان 

يونس
االحد2020/09/13

ذكورخان يونس
مركز تدريب خان 

يونس
االثنين2020/09/14

ذكور
مديرية شرق خان 

يونس

شرق خان 

يونس
اناث

االثنين

2020/09/13

2020/09/13

شرق خان 

يونس

مدرسة طيبة الثانوية 

بنات

الدوحة الثانوية للبنين ذكور

2020/09/14

رفح

مبنى مديرية الوسطىذكورالوسطى

01:00 - 12:00

2020/09/13

االحد

االحد

االحد

 2020مواعيد توزيع كشوف عالمات الناجحين في امتحان الثانوية العامة الدورة الثانية اغسطس 

الفـــــرع االدبـــــي

مركز التوزيع الجنس المديرية 
ساعة موعد ارقام الجلوس 

التوزيع
تاريخ التوزيع

يوم 

التوزيع
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الي من 
13210813228610:00 - 09:00

13228913246711:00 - 10:00

13246813264312:00 - 11:00

13265013282801:00 - 12:00

13096313117010:00 - 09:00

13117113150511:00 - 10:00

13150913164412:00 - 11:00

13164513183901:00 - 12:00

13283013299810:00 - 09:00

13300413325811:00 - 10:00

13328713349112:00 - 11:00

13350413381801:00 - 12:00

االحد

االثنين

االثنين

الدوحة الثانوية للبنين

ثانوية الكويت للبنات

2020/09/14 ذكوررفح

رفح

ثانوية الكويت للبنات

2020/09/14اناث

2020/09/13اناثرفح

 2020مواعيد توزيع كشوف عالمات الناجحين في امتحان الثانوية العامة الدورة الثانية اغسطس 

الفـــــرع االدبـــــي

مركز التوزيع الجنس المديرية 
ساعة موعد ارقام الجلوس 

التوزيع
تاريخ التوزيع

يوم 

التوزيع
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