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66.4ذكور عصيرة الشمالية الثانوية للبنيننابلسالعلمي12036093

58.9الثانوية االسالمية للبنيننابلسالعلمي12036126

75.9العائشية الثانوية للبناتنابلسالعلمي12036383

68.4العائشية الثانوية للبناتنابلسالعلمي12036385

68.1العائشية الثانوية للبناتنابلسالعلمي12036436

72.6العائشية الثانوية للبناتنابلسالعلمي12036440

62.9جمال عبدالناصر الثانوية للبناتنابلسالعلمي12036506

راسبكمال جنبالط الثانوية للبناتنابلسالعلمي12036566

51.7عمر بن الخطاب الثانوية للبنيننابلسالريادة واألعمال12043007

55عمر بن الخطاب الثانوية للبنيننابلسالريادة واألعمال12043013
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50.6عمر بن الخطاب الثانوية للبنيننابلسالريادة واألعمال12043026

راسبعمر بن الخطاب الثانوية للبنيننابلسالريادة واألعمال12043033

57.4عمر بن الخطاب الثانوية للبنيننابلسالريادة واألعمال12043037

50عمر بن الخطاب الثانوية للبنيننابلسالريادة واألعمال12043040

50.4عمر بن الخطاب الثانوية للبنيننابلسالريادة واألعمال12043067

59.9عمرو بن العاص الثانوية للبنيننابلسالريادة واألعمال12043074

50عمرو بن العاص الثانوية للبنيننابلسالريادة واألعمال12043083

53.1عمرو بن العاص الثانوية للبنيننابلسالريادة واألعمال12043090

53.1سبسطية الثانوية المختلطةنابلسالريادة واألعمال12043216

51.7وادي الباذان الثانوية المختلطةنابلسالريادة واألعمال12043227

راسبدير شرف الثانوية المختلطةنابلسالريادة واألعمال12043245

راسبمسقط الثانوية المختلطةنابلسالريادة واألعمال12043278

راسبمسقط الثانوية المختلطةنابلسالريادة واألعمال12043283

56.3الصالحية الثانوية للبناتنابلسالريادة واألعمال12043378

59.9الصالحية الثانوية للبناتنابلسالريادة واألعمال12043385

69.4الفاطمية الثانوية للبناتنابلسالريادة واألعمال12043556

راسبالفاطمية الثانوية للبناتنابلسالريادة واألعمال12043557

55.9قرطبة الثانوية للبناتنابلسالريادة واألعمال12043621

61.6الكندي الثانوية للبنيننابلسالتكنولوجي12047091

راسبنابلس الثانوية الصناعيةنابلسالصناعي12049155

راسبنابلس الثانوية الصناعيةنابلسالصناعي12049169

راسبنابلس الثانوية الصناعيةنابلسالصناعي12049193

70.4نابلس الثانوية الصناعيةنابلسالصناعي12049195

راسبنابلس الثانوية الصناعيةنابلسالصناعي12049197

راسبنابلس الثانوية الصناعيةنابلسالصناعي12049253

61.3نابلس الثانوية الصناعيةنابلسالصناعي12049286

74.6نابلس الثانوية الصناعيةنابلساالقتصاد المنزلي12050742

راسبدراسة خاصةنابلساألدبي12061856

راسبدراسة خاصةنابلساألدبي12061883

راسبدراسة خاصةنابلساألدبي12061886

راسبدراسة خاصةنابلساألدبي12061892

61.3دراسة خاصةنابلساألدبي12061905

70.6دراسة خاصةنابلساألدبي12061916

راسبدراسة خاصةنابلساألدبي12061939

راسبدراسة خاصةنابلساألدبي12062014

56.6دراسة خاصةنابلساألدبي12062017

52.9دراسة خاصةنابلساألدبي12062024

راسبدراسة خاصةنابلساألدبي12062029

62.4دراسة خاصةنابلساألدبي12062030

51.6دراسة خاصةنابلساألدبي12062034

راسبدراسة خاصةنابلساألدبي12062035

62.7دراسة خاصةنابلساألدبي12062054

70دراسة خاصةنابلسالعلمي12063201

60.1دراسة خاصةنابلسالعلمي12063211

64.1دراسة خاصةنابلسالعلمي12063218

62.3دراسة خاصةنابلسالعلمي12063228

65.7دراسة خاصةنابلسالعلمي12063230

63.7دراسة خاصةنابلسالعلمي12063254

راسبدراسة خاصةنابلسالريادة واألعمال12063733

53.1دراسة خاصةنابلسالريادة واألعمال12063741

52.4دراسة خاصةنابلسالريادة واألعمال12063765

راسبدراسة خاصةنابلسالريادة واألعمال12063772

75.6دراسة خاصةنابلسالتكنولوجي12064061

راسبدراسة خاصةنابلسالصناعي12064163

راسبذكور سلفيت الثانويةسلفيتاألدبي13017001

راسبذكور سلفيت الثانويةسلفيتاألدبي13017008

راسبذكور كفل حارس الثانويةسلفيتاألدبي13017044

راسبذكور كفل حارس الثانويةسلفيتاألدبي13017045

50.1ذكور بروقين الثانويةسلفيتاألدبي13017074

راسبذكور بروقين الثانويةسلفيتاألدبي13017077

58.4ذكور دير بلوط الثانويةسلفيتاألدبي13017105

50.6ذكور سرطه الثانويةسلفيتاألدبي13017142

راسبذكور حارس الثانويةسلفيتاألدبي13017180

راسبذكور قراوة بني حسان الثانويةسلفيتاألدبي13017193

53.3ذكور قراوة بني حسان الثانويةسلفيتاألدبي13017194

57.6ذكور قراوة بني حسان الثانويةسلفيتاألدبي13017200

56.1بنات سلفيت الثانويةسلفيتاألدبي13017305

راسببنات سلفيت الثانويةسلفيتاألدبي13017307

55.7بنات سلفيت الثانويةسلفيتاألدبي13017311

53.4بنات سلفيت الثانويةسلفيتاألدبي13017337

53.1قيره الثانويه المختلطةسلفيتاألدبي13017355

54.1بنات الزاوية الثانويةسلفيتاألدبي13017431

52.9بنات الزاوية الثانويةسلفيتاألدبي13017448

راسببنات الزاوية الثانويةسلفيتاألدبي13017450

راسبذكور كفل حارس الثانويةسلفيتالعلمي13034793

راسبذكور بروقين الثانويةسلفيتالعلمي13034815

راسبذكور بروقين الثانويةسلفيتالعلمي13034821

راسبذكور الزاوية الثانويةسلفيتالعلمي13034840

راسبذكور مسحة الثانويةسلفيتالعلمي13034864



النتيجهالمدرسةالمديريةالفرعرقم الجلوس

62.6ذكور زيتا جماعين الثانويةسلفيتالعلمي13034886

57.6بنات سلفيت الثانويةسلفيتالعلمي13034959

58.3بنات سلفيت الثانويةسلفيتالعلمي13034963

73.6بنات سلفيت الثانويةسلفيتالعلمي13034964

58.1ذكور ياسوف اسكاكا الثانويةسلفيتالعلمي13034997

64.7بنات دير استيا الثانويةسلفيتالعلمي13035105

61.9ذكور سلفيت الثانويةسلفيتالريادة واألعمال13042611

52.3ذكور كفل حارس الثانويةسلفيتالريادة واألعمال13042647

51.7بنات بديا الثانويةسلفيتالريادة واألعمال13042755

راسببنات الزاوية الثانويةسلفيتالريادة واألعمال13042777

50.9ذكور بديا الثانويةسلفيتالتكنولوجي13046873

راسبسلفيت الثانوية الصناعيةسلفيتالصناعي13048975

60.1سلفيت الثانوية الصناعيةسلفيتالصناعي13048977

70.6سلفيت الثانوية الصناعيةسلفيتالصناعي13048986

راسبسلفيت الثانوية الصناعيةسلفيتالصناعي13049020

55.7دراسة خاصةسلفيتاألدبي13061707

56.9دراسة خاصةسلفيتاألدبي13061750

راسبدراسة خاصةسلفيتالعلمي13063121

71دراسة خاصةسلفيتالعلمي13063141

52.7دراسة خاصةسلفيتالريادة واألعمال13063693

راسبذكور عبد الرحيم الحاج محمد الثانويةطولكرماألدبي14024207

51.9ذكور عبد الرحيم الحاج محمد الثانويةطولكرماألدبي14024210

راسبذكور عبد الرحيم الحاج محمد الثانويةطولكرماألدبي14024213

راسبذكور عدنان السفاريني الثانويةطولكرماألدبي14024229

54ذكور عدنان السفاريني الثانويةطولكرماألدبي14024233

راسبذكور عدنان السفاريني الثانويةطولكرماألدبي14024263

راسبذكور ارتاح الثانويةطولكرماألدبي14024277

54.6ذكور شويكه الثانويةطولكرماألدبي14024298

54.3ذكور شويكه الثانويةطولكرماألدبي14024315

61ذكور عبد الرحيم محمود الثانويةطولكرماألدبي14024319

راسبذكور عبد الرحيم محمود الثانويةطولكرماألدبي14024327

53.4ذكور عبد الرحيم محمود الثانويةطولكرماألدبي14024335

54ذكور سامي حجازي الثانوية المختلطةطولكرماألدبي14024367

54.3ذكور سامي حجازي الثانوية المختلطةطولكرماألدبي14024378

53.7ذكور صيدا الثانويةطولكرماألدبي14024381

54.6شوفة الثانوية المختلطةطولكرماألدبي14024396

راسبذكور عالر الثانويةطولكرماألدبي14024509

51.1ذكور شهداء بيت ليد الثانويةطولكرماألدبي14024541

راسبذكور شهداء بيت ليد الثانويةطولكرماألدبي14024547

55ذكور شهداء بيت ليد الثانويةطولكرماألدبي14024561

53.7كفر جمال الثانوية المختلطةطولكرماألدبي14024571

58.4كفر زيباد الثانوية المختلطةطولكرماألدبي14024583

61كفر عبوش الثانوية المختلطةطولكرماألدبي14024588

70.9بنات ارتاح الثانويةطولكرماألدبي14024678

60.9بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرماألدبي14024732

64.7بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرماألدبي14024764

58.7بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرماألدبي14024784

52بنات ابراهيم الخواجا الثانويةطولكرماألدبي14024829

64.9بنات بيت ليد الثانويةطولكرماألدبي14024922

راسببنات بيت ليد الثانويةطولكرماألدبي14024944

52.7بنات بلعا الثانويةطولكرماألدبي14024956

53.7بنات اكتابا الثانويةطولكرماألدبي14025004

راسببنات قفين الثانويةطولكرماألدبي14025049

51.1بنات عالر الثانويةطولكرماألدبي14025091

52.4بنات دير الغصون الثانويةطولكرماألدبي14025116

51ذكور كفر صور الثانويةطولكرماألدبي14025163

51.3بنات باقة الشرقية الثانويةطولكرماألدبي14025178

52.3بنات النزلة الغربية الثانويةطولكرماألدبي14025205

راسببنات عنبتا الثانويةطولكرماألدبي14025301

راسببنات كفر اللبد الثانويةطولكرماألدبي14025329

راسبكفر عبوش الثانوية المختلطةطولكرماألدبي14025377

63.9ذكور الفاضلية الثانويةطولكرمالعلمي14038753

64.9ذكور الفاضلية الثانويةطولكرمالعلمي14038754

66.9ذكور الفاضلية الثانويةطولكرمالعلمي14038847

راسبذكور الفاضلية الثانويةطولكرمالعلمي14038859

75.3ذكور الفاضلية الثانويةطولكرمالعلمي14038883

56.7ذكور الفاضلية الثانويةطولكرمالعلمي14038887

62.9ذكور عبد الرحيم محمود الثانويةطولكرمالعلمي14038925

58ذكور عتيل الثانويةطولكرمالعلمي14039014

59.9ذكور نزلة عيسى الثانويةطولكرمالعلمي14039039

راسبذكور عمر بن الخطاب الثانويةطولكرمالعلمي14039081

62.1ذكور شهداء بيت ليد الثانويةطولكرمالعلمي14039106

69.6بنات العدوية الثانويةطولكرمالعلمي14039240

راسببنات العدوية الثانويةطولكرمالعلمي14039253

64.7بنات العدوية الثانويةطولكرمالعلمي14039339

66بنات قفين الثانويةطولكرمالعلمي14039494

65.6بنات دير الغصون الثانويةطولكرمالعلمي14039526

راسببنات باقة الشرقية الثانويةطولكرمالعلمي14039556

راسببنات باقة الشرقية الثانويةطولكرمالعلمي14039558
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60.3بنات شويكه الثانويةطولكرمالعلمي14039616

65.6ذكور احسان سماره الثانويةطولكرمالريادة واألعمال14044704

53.9ذكور احسان سماره الثانويةطولكرمالريادة واألعمال14044710

50.7ذكور احسان سماره الثانويةطولكرمالريادة واألعمال14044739

58.9ذكور احسان سماره الثانويةطولكرمالريادة واألعمال14044756

راسبذكور احسان سماره الثانويةطولكرمالريادة واألعمال14044791

50.4ذكور احسان سماره الثانويةطولكرمالريادة واألعمال14044794

51.9ذكور احسان سماره الثانويةطولكرمالريادة واألعمال14044801

راسبذكور عبد الرحيم محمود الثانويةطولكرمالريادة واألعمال14044812

60.3ذكور قفين الثانويةطولكرمالريادة واألعمال14044844

61.9ذكور قفين الثانويةطولكرمالريادة واألعمال14044847

53.3ذكور شهداء بلعا الثانويةطولكرمالريادة واألعمال14044863

54ذكور شهداء بلعا الثانويةطولكرمالريادة واألعمال14044867

50.9ذكور شهداء بلعا الثانويةطولكرمالريادة واألعمال14044868

راسبذكور دير الغصون الثانويةطولكرمالريادة واألعمال14044903

60ذكور عمر بن الخطاب الثانويةطولكرمالريادة واألعمال14044944

81.6بنات حليمة الخريشة الثانويةطولكرمالريادة واألعمال14045003

راسببنات حليمة الخريشة الثانويةطولكرمالريادة واألعمال14045020

53بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرمالريادة واألعمال14045110

55.4بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرمالريادة واألعمال14045155

51.3بنات دير الغصون الثانويةطولكرمالريادة واألعمال14045233

53.4ذكور عدنان السفاريني الثانويةطولكرمالتكنولوجي14047502

52.3ذكور عدنان السفاريني الثانويةطولكرمالتكنولوجي14047508

60.3بنات جمال عبد الناصر الثانويةطولكرمالتكنولوجي14047542

66.3طولكرم الثانوية الصناعيةطولكرمالصناعي14049687

راسبطولكرم الثانوية الصناعيةطولكرمالصناعي14049708

66.8طولكرم الثانوية الصناعيةطولكرمالصناعي14049723

62.8طولكرم الثانوية الصناعيةطولكرمالصناعي14049724

راسبطولكرم الثانوية الصناعيةطولكرمالصناعي14049735

راسبطولكرم الثانوية الصناعيةطولكرمالصناعي14049748

71.3طولكرم الثانوية الصناعيةطولكرمالصناعي14049793

راسبطولكرم الثانوية الصناعيةطولكرماالقتصاد المنزلي14050891

راسبدراسة خاصةطولكرماألدبي14062306

51دراسة خاصةطولكرماألدبي14062323

راسبدراسة خاصةطولكرماألدبي14062326

راسبدراسة خاصةطولكرماألدبي14062331

راسبدراسة خاصةطولكرماألدبي14062333

راسبدراسة خاصةطولكرماألدبي14062354

68.4دراسة خاصةطولكرمالعلمي14063381

راسبدراسة خاصةطولكرمالعلمي14063403

راسبدراسة خاصةطولكرمالريادة واألعمال14063874

60.9دراسة خاصةطولكرمالريادة واألعمال14063896

52.9السعدية الثانوية للبنينقلقيليةاألدبي16025457

57.4السعدية الثانوية للبنينقلقيليةاألدبي16025462

راسبالسعدية الثانوية للبنينقلقيليةاألدبي16025505

راسبحجة الثانوية للبنينقلقيليةاألدبي16025614

54.1عزون الثانوية للبنينقلقيليةاألدبي16025615

راسبذكور عبد الرحيم عمر الثانويةقلقيليةاألدبي16025716

51.3ذكور عبد الرحيم عمر الثانويةقلقيليةاألدبي16025723

55.3الشيماء الثانوية للبناتقلقيليةاألدبي16025829

54.4الشيماء الثانوية للبناتقلقيليةاألدبي16025845

51الشيماء الثانوية للبناتقلقيليةاألدبي16025882

راسببنات العمرية الثانويةقلقيليةاألدبي16025955

راسببنات العمرية الثانويةقلقيليةاألدبي16026028

راسببنات جينصافوط الثانويةقلقيليةاألدبي16026130

راسببنات جينصافوط الثانويةقلقيليةاألدبي16026134

راسبفاطمة سرور الثانوية للبناتقلقيليةاألدبي16026202

50.4كفر القف الثانوية المختلطهقلقيليةاألدبي16026249

53بنات جيوس الثانويةقلقيليةاألدبي16026270
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53.9دراسة خاصةرام هللا والبيرةاألدبي18061307

راسبدراسة خاصةرام هللا والبيرةاألدبي18061323

55.7دراسة خاصةرام هللا والبيرةاألدبي18061327

راسبدراسة خاصةرام هللا والبيرةاألدبي18061340

52.4دراسة خاصةرام هللا والبيرةاألدبي18061342

54.9دراسة خاصةرام هللا والبيرةاألدبي18061345

راسبدراسة خاصةرام هللا والبيرةاألدبي18061355

50دراسة خاصةرام هللا والبيرةاألدبي18061357

60.4دراسة خاصةرام هللا والبيرةاألدبي18061362

61.6دراسة خاصةرام هللا والبيرةالعلمي18062924

راسبدراسة خاصةرام هللا والبيرةالعلمي18062955

64دراسة خاصةرام هللا والبيرةالعلمي18062956

راسبدراسة خاصةرام هللا والبيرةالعلمي18062958

69.1دراسة خاصةرام هللا والبيرةالعلمي18062959

راسبدراسة خاصةرام هللا والبيرةالعلمي18062963

راسبدراسة خاصةرام هللا والبيرةالريادة واألعمال18063643

76دراسة خاصةرام هللا والبيرةالريادة واألعمال18063645

راسبدراسة خاصةرام هللا والبيرةالصناعي18064155

راسبدراسة خاصةرام هللا والبيرةالفندقي18064234

54.7ذكور بيت عنان الثانويةضواحي القدساألدبي19015346

54.1ذكور بيت عنان الثانويةضواحي القدساألدبي19015351

راسبذكور بيت عنان الثانويةضواحي القدساألدبي19015357

راسبذكور الملك غازي الثانويةضواحي القدساألدبي19015405

راسبذكور حزما الثانويةضواحي القدساألدبي19015417

راسبذكور حزما الثانويةضواحي القدساألدبي19015424

راسبذكور بيت اكسا الثانويةضواحي القدساألدبي19015459

57.1ذكور عناتا الثانويةضواحي القدساألدبي19015463

50.7ذكور عناتا الثانويةضواحي القدساألدبي19015482

54.4ذكور عناتا الثانويةضواحي القدساألدبي19015489

راسبذكور عناتا الثانويةضواحي القدساألدبي19015502

راسبذكور مسقط الثانويةضواحي القدساألدبي19015517

52.4ذكور مسقط الثانويةضواحي القدساألدبي19015520

راسبذكور مسقط الثانويةضواحي القدساألدبي19015527

راسبذكور مسقط الثانويةضواحي القدساألدبي19015537

راسبذكور جواهر الل نهرو الثانويةضواحي القدساألدبي19015546

50.9ذكور جواهر الل نهرو الثانويةضواحي القدساألدبي19015581

راسبذكور جواهر الل نهرو الثانويةضواحي القدساألدبي19015583

51ذكور بير نباال الثانويةضواحي القدساألدبي19015597

راسبذكور الجيب الثانويةضواحي القدساألدبي19015632

راسببنات بيت حنينا الثانويةضواحي القدساألدبي19015703

53.3بنات الرام الثانويةضواحي القدساألدبي19015773

58.1بنات الرام الثانويةضواحي القدساألدبي19015784

راسببنات فاطمة الزهراء الثانويةضواحي القدساألدبي19015793

راسببنات بير نباال الثانويةضواحي القدساألدبي19015844

51بنات بير نباال الثانويةضواحي القدساألدبي19015846

55.1األموية الثانوية للبناتضواحي القدساألدبي19015865

52.9شهداء حزما الثانوية للبناتضواحي القدساألدبي19015965

57.7شهداء حزما الثانوية للبناتضواحي القدساألدبي19015973

55بنات عناتا الثانويةضواحي القدساألدبي19016002

58.9بنات عناتا الثانويةضواحي القدساألدبي19016053

51.4بنات عناتا الثانويةضواحي القدساألدبي19016054

52.6بنات عناتا الثانويةضواحي القدساألدبي19016076

51.4بنات العيزرية الثانويةضواحي القدساألدبي19016140

61.1بنات العيزرية الثانويةضواحي القدساألدبي19016146

54.1بنات ابوديس الثانويةضواحي القدساألدبي19016173

55.4بنات ابوديس الثانويةضواحي القدساألدبي19016193

63.3بنات السواحرة الشرقيةضواحي القدساألدبي19016199

57.9بنات السواحرة الشرقيةضواحي القدساألدبي19016205

56.4بنات كفر عقب الثانويةضواحي القدساألدبي19016319

60.6ذكور الملك غازي الثانويةضواحي القدسالعلمي19034154
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57.9ذكور الملك غازي الثانويةضواحي القدسالعلمي19034161

60.3ذكور عناتا الثانويةضواحي القدسالعلمي19034203

58ذكور عناتا الثانويةضواحي القدسالعلمي19034204

58.3ذكور جواهر الل نهرو الثانويةضواحي القدسالعلمي19034215

راسببنات الرام الثانويةضواحي القدسالعلمي19034252

63.7شهداء حزما الثانوية للبناتضواحي القدسالعلمي19034330

راسببنات العيزرية الثانويةضواحي القدسالعلمي19034372

راسبدراسة خاصةضواحي القدساألدبي19061519

60.3دراسة خاصةضواحي القدساألدبي19061530

50.4دراسة خاصةضواحي القدساألدبي19061543

راسبدراسة خاصةضواحي القدساألدبي19061547

55.1دراسة خاصةضواحي القدساألدبي19061549

راسبدراسة خاصةضواحي القدساألدبي19061553

64دراسة خاصةضواحي القدساألدبي19061557

76.4دراسة خاصةضواحي القدسالعلمي19063058

51دار األيتام االسالمية الثانويةالقدساألدبي20000103

56.4دار األيتام االسالمية الثانويةالقدساألدبي20000112

56.9دار األيتام االسالمية الثانويةالقدساألدبي20000116

راسبدار األيتام االسالمية الثانويةالقدساألدبي20000119

راسبدار األيتام االسالمية الثانويةالقدساألدبي20000120

55.1دار األيتام االسالمية الثانويةالقدساألدبي20000121

55.7ذكور األمة الثانويةالقدساألدبي20000137

53.7ذكور األمة الثانويةالقدساألدبي20000146

53.3ذكور األمة الثانويةالقدساألدبي20000147

راسبذكور األمة الثانويةالقدساألدبي20000152

راسبذكور األمة الثانويةالقدساألدبي20000159

راسبذكور األمة الثانويةالقدساألدبي20000162

51.9ذكور األمة الثانويةالقدساألدبي20000166

55.7ذكور األمة الثانويةالقدساألدبي20000173

راسبذكور األمة الثانويةالقدساألدبي20000184

61.3ذكور األمة الثانويةالقدساألدبي20000198

58ذكور عمر بن الخطاب الثانويةالقدساألدبي20000214

راسبذكور عمر بن الخطاب الثانويةالقدساألدبي20000248

راسبام طوبا الثانويةالقدساألدبي20000270

راسبام طوبا الثانويةالقدساألدبي20000271

50.7ذكور طالئع القدسالقدساألدبي20000273

راسبذكور االيمان الثانويةالقدساألدبي20000286

70.6مؤسسة مدرسة االميرة بسمة المختلطةالقدساألدبي20000408

54.3رؤى الثانوية للبنينالقدساألدبي20000490

50ذو النورين الثانويةالقدساألدبي20000519

راسبذو النورين الثانويةالقدساألدبي20000521

راسبذو النورين الثانويةالقدساألدبي20000523

55ذو النورين الثانويةالقدساألدبي20000524

61.4ذو النورين الثانويةالقدساألدبي20000531

51.6ذو النورين الثانويةالقدساألدبي20000556

راسبأجيال القدس النموذجيةالقدساألدبي20000562

52.7أجيال القدس النموذجيةالقدساألدبي20000566

55.4مدرسة دوحة اإلبداع والتميزالقدساألدبي20000582

52.7ذكور رواد العلم النموذجيةالقدساألدبي20000593

54.9ذكور رواد العلم النموذجيةالقدساألدبي20000600

راسبذكور رواد العلم النموذجيةالقدساألدبي20000604

راسبذكور رواد العلم النموذجيةالقدساألدبي20000613

63.9ذكور رواد العلم النموذجيةالقدساألدبي20000615

55ذكور رواد العلم النموذجيةالقدساألدبي20000622

54.7ذكور رواد العلم النموذجيةالقدساألدبي20000626

راسبذكور رواد العلم النموذجيةالقدساألدبي20000629

59.7ذكور رواد العلم النموذجيةالقدساألدبي20000631

70ذكور رواد العلم النموذجيةالقدساألدبي20000640

57.4ذكور رواد العلم النموذجيةالقدساألدبي20000679

56.4سوا ربيناالقدساألدبي20000680

65.4الرشيدية الثانويةالقدساألدبي20000761

راسبالرشيدية الثانويةالقدساألدبي20000769

راسبالرشيدية الثانويةالقدساألدبي20000777

62الرشيدية الثانويةالقدساألدبي20000839

راسبابن رشد الثانوية الشاملةالقدساألدبي20000910

راسبالسواحرة الثانوية للبنينالقدساألدبي20000937

راسبالسواحرة الثانوية للبنينالقدساألدبي20000990

57.9الطور الثانوية الشاملةالقدساألدبي20001019

69.4الطور الثانوية الشاملةالقدساألدبي20001020

راسبالطور الثانوية الشاملةالقدساألدبي20001032

64.3الطور الثانوية الشاملةالقدساألدبي20001046

61.1الطور الثانوية الشاملةالقدساألدبي20001047

60الطور الثانوية الشاملةالقدساألدبي20001055

راسبالطور الثانوية الشاملةالقدساألدبي20001058

61.9الطور الثانوية الشاملةالقدساألدبي20001075

58.4الطور الثانوية الشاملةالقدساألدبي20001077

53.9الطور الثانوية الشاملةالقدساألدبي20001102

52الطور الثانوية الشاملةالقدساألدبي20001106

56.1الطور الثانوية الشاملةالقدساألدبي20001118
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54الطور الثانوية الشاملةالقدساألدبي20001141

راسبالطور الثانوية الشاملةالقدساألدبي20001143

راسبالطور الثانوية الشاملةالقدساألدبي20001146

62.3الطور الثانوية الشاملةالقدساألدبي20001147

53.6ابن خلدون الثانويةالقدساألدبي20001162

راسبابن خلدون الثانويةالقدساألدبي20001192

51.4ابن خلدون الثانويةالقدساألدبي20001193

راسبابن خلدون الثانويةالقدساألدبي20001197

راسبالعيسوية الثانوية للبنينالقدساألدبي20001292

راسبالعيسوية الثانوية للبنينالقدساألدبي20001311

59.3العيسوية الثانوية للبنينالقدساألدبي20001313

63.4العيسوية الثانوية للبنينالقدساألدبي20001314

راسبالعيسوية الثانوية للبنينالقدساألدبي20001328

61.3العيسوية الثانوية للبنينالقدساألدبي20001346

راسبالعيسوية الثانوية للبنينالقدساألدبي20001357

61.6العيسوية الثانوية للبنينالقدساألدبي20001358

51الرازي الشاملةالقدساألدبي20001363

51الرازي الشاملةالقدساألدبي20001378

راسبراس العامود الشاملة للبنينالقدساألدبي20001422

52.4بنات النظامية الثانويةالقدساألدبي20001545

راسبالشابات الثانوية الشاملةالقدساألدبي20001700

راسبالفتاة الشاملةالقدساألدبي20001807

راسببنات أبو بكر الصديق الثانويةالقدساألدبي20001843

54.9المسيرة الثانويةالقدساألدبي20001946

53.1المسيرة الثانويةالقدساألدبي20001951

50المسيرة الثانويةالقدساألدبي20001957

50.3المسيرة الثانويةالقدساألدبي20001960

65المسيرة الثانويةالقدساألدبي20001964

راسبالمسيرة الثانويةالقدساألدبي20001989

51.9المسيرة الثانويةالقدساألدبي20002008

راسبدار الطفل العربيالقدساألدبي20002114

56.1بردج انترناشونالالقدساألدبي20002132

راسبالمستقبل األهليةالقدساألدبي20002137

57الثوري الثانوية للبناتالقدساألدبي20002236

راسبجيل المستقبل الثانويةالقدساألدبي20002267

60.1الفرسان الثانويةالقدساألدبي20002284

59.7الفرسان الثانويةالقدساألدبي20002287

62.6الفرسان الثانويةالقدساألدبي20002295

51.6بنات الفجر الجديد النموذجيةالقدساألدبي20002309

52.1بنات الفجر الجديد النموذجيةالقدساألدبي20002315

52.4بنات الفجر الجديد النموذجيةالقدساألدبي20002339

راسببنات الفجر الجديد النموذجيةالقدساألدبي20002362

51.4أجيال القدس النموذجيةالقدساألدبي20002435

56.1مدرسة دوحة اإلبداع والتميزالقدساألدبي20002457

59.6إناث رواد العلم النموذجيةالقدساألدبي20002483

56.3سوا ربيناالقدساألدبي20002520

راسبالمأمونية الثانوية للبناتالقدساألدبي20002529

55المأمونية الثانوية للبناتالقدساألدبي20002549

60.7المأمونية الثانوية للبناتالقدساألدبي20002576

راسبالمأمونية الثانوية للبناتالقدساألدبي20002608

56.7المأمونية الثانوية للبناتالقدساألدبي20002644

56المأمونية الثانوية للبناتالقدساألدبي20002683

65.9المأمونية الثانوية للبناتالقدساألدبي20002685

57.4المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدساألدبي20002833

53.9المكبر الثانوية البلدية للبناتالقدساألدبي20002911

67.3الحياة الثانوية كفر عقبالقدساألدبي20002994

59.9سلوان/ الحياة الثانوية القدساألدبي20003033

راسبسلوان/ الحياة الثانوية القدساألدبي20003037

50سلوان/ الحياة الثانوية القدساألدبي20003045

76الرازي الشاملةالقدساألدبي20003104

راسبعبد هللا بن الحسين الثانوية للبناتالقدساألدبي20003111

77.9عبد هللا بن الحسين الثانوية للبناتالقدساألدبي20003133

55.6راس العامود الشاملة للبناتالقدساألدبي20003149

51راس العامود الشاملة للبناتالقدساألدبي20003155

57.3راس العامود الشاملة للبناتالقدساألدبي20003162

55.6راس العامود الشاملة للبناتالقدساألدبي20003165

51.6راس العامود الشاملة للبناتالقدساألدبي20003186

50.4صور باهر الثانوية للبناتالقدساألدبي20003292

راسبمدرسة اسماء بنت ابي بكر الشاملةالقدساألدبي20003374

راسبالعيساوية الشاملة للبناتالقدساألدبي20003389

راسبالعيساوية الشاملة للبناتالقدساألدبي20003397

55.7العيساوية الشاملة للبناتالقدساألدبي20003436

راسبالعيساوية الشاملة للبناتالقدساألدبي20003438

راسببيت حنينا الشاملة للبناتالقدساألدبي20003485

60.1بيت حنينا الشاملة للبناتالقدساألدبي20003513

راسبدار األيتام االسالمية الثانويةالقدسالعلمي20027001

راسبدار األيتام االسالمية الثانويةالقدسالعلمي20027002

راسبدار األيتام االسالمية الثانويةالقدسالعلمي20027003

راسبذكور األمة الثانويةالقدسالعلمي20027019
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راسبذكور األمة الثانويةالقدسالعلمي20027048

راسبذكور األمة الثانويةالقدسالعلمي20027052

56.6ذكور األمة الثانويةالقدسالعلمي20027058

60ذكور األمة الثانويةالقدسالعلمي20027064

راسبام طوبا الثانويةالقدسالعلمي20027101

65.6ام طوبا الثانويةالقدسالعلمي20027103

راسبمدرسة الحرم الشريفالقدسالعلمي20027151

راسبمدرسة الحرم الشريفالقدسالعلمي20027153

راسبدار االيتام االسالمية الصناعيةالقدسالعلمي20027176

63.9المطران الثانويةالقدسالعلمي20027197

64.9مار متري الثانويةالقدسالعلمي20027212

57.6بردج انترناشونالالقدسالعلمي20027250

راسبذو النورين الثانويةالقدسالعلمي20027301

راسبذو النورين الثانويةالقدسالعلمي20027307

راسبذكور رواد العلم النموذجيةالقدسالعلمي20027321

64.7ذكور رواد العلم النموذجيةالقدسالعلمي20027328

55.1ذكور رواد العلم النموذجيةالقدسالعلمي20027330

70.4السواحرة الثانوية للبنينالقدسالعلمي20027378

64.4الطور الثانوية الشاملةالقدسالعلمي20027394

64.1ابن خلدون الثانويةالقدسالعلمي20027414

67.4شعفاط الثانوية للبنينالقدسالعلمي20027432

73الشابات المسلمات الثانويةالقدسالعلمي20027624

59.1الشابات الثانوية الشاملةالقدسالعلمي20027638

راسببردج انترناشونالالقدسالعلمي20027846

راسبالثوري الثانوية للبناتالقدسالعلمي20027932

65.1الثوري الثانوية للبناتالقدسالعلمي20027934

راسبمدرسة دوحة اإلبداع والتميزالقدسالعلمي20027966

راسبمدرسة دوحة اإلبداع والتميزالقدسالعلمي20027968

60.9مدرسة دوحة اإلبداع والتميزالقدسالعلمي20027984

راسبالحياة الثانوية كفر عقبالقدسالعلمي20028090

54.9العيساوية الشاملة للبناتالقدسالعلمي20028193

57.3العيساوية الشاملة للبناتالقدسالعلمي20028212

53.1بنات أبو بكر الصديق الثانويةالقدسالريادة واألعمال20041072

راسبذكور األمة الثانويةالقدسالتكنولوجي20046012

راسبالقدس الصناعيةالقدسالصناعي20048029

راسبالقدس الصناعيةالقدسالصناعي20048031

73.5القدس الصناعيةالقدسالصناعي20048033

62.9القدس الصناعيةالقدسالصناعي20048036

راسبالقدس الصناعيةالقدسالصناعي20048044

راسبالقدس الصناعيةالقدسالصناعي20048050

80.1القدس الصناعيةالقدسالصناعي20048072

70.9القدس الصناعيةالقدسالصناعي20048151

66.8القدس الصناعيةالقدسالفندقي20050213

55.6القدس الصناعيةالقدسالفندقي20050221

راسبالقدس الصناعيةالقدسالفندقي20050223

راسبالقدس الصناعيةالقدسالفندقي20050231

راسباالتحاد اللوثري العالميالقدسكفاءة مهنية صناعي20051009

راسباالتحاد اللوثري العالميالقدسكفاءة مهنية صناعي20051018

راسباالتحاد اللوثري العالميالقدسكفاءة مهنية صناعي20051021

راسبدراسة خاصةالقدساألدبي20060118

56.1دراسة خاصةالقدساألدبي20060138

راسبدراسة خاصةالقدساألدبي20060150

53دراسة خاصةالقدساألدبي20060201

50دراسة خاصةالقدساألدبي20060205

52.9دراسة خاصةالقدساألدبي20060244

راسبدراسة خاصةالقدساألدبي20060255

60دراسة خاصةالقدسالعلمي20062502

راسبدراسة خاصةالقدسالعلمي20062507

60دراسة خاصةالقدسالعلمي20062543

راسبدراسة خاصةالقدسالعلمي20062544

53.6ذكور اسكندر الخوريبيت لحماألدبي22003721

راسبذكور اسكندر الخوريبيت لحماألدبي22003731

53.1ذكور اسكندر الخوريبيت لحماألدبي22003737

55.6ذكور اسكندر الخوريبيت لحماألدبي22003754

راسبذكور اسكندر الخوريبيت لحماألدبي22003757

راسبذكور اسكندر الخوريبيت لحماألدبي22003760

راسبذكور اسكندر الخوريبيت لحماألدبي22003761

59.7ذكور اسكندر الخوريبيت لحماألدبي22003763

راسبذكور اسكندر الخوريبيت لحماألدبي22003766

51.3ذكور اسكندر الخوريبيت لحماألدبي22003779

50ذكور اسكندر الخوريبيت لحماألدبي22003782

53.7ذكور بيت ساحور الثانويةبيت لحماألدبي22003795

56.1ذكور بيت ساحور الثانويةبيت لحماألدبي22003806

52.6ذكور بيت ساحور الثانويةبيت لحماألدبي22003847

53.9ذكور بيت ساحور الثانويةبيت لحماألدبي22003853

راسبذكور بيت فجار الثانويةبيت لحماألدبي22003872

راسبذكور بيت فجار الثانويةبيت لحماألدبي22003880

راسبذكور الخضر الثانويةبيت لحماألدبي22003911

راسبذكور نحالين الثانويةبيت لحماألدبي22003930
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راسبذكور ارطاس الثانويةبيت لحماألدبي22003945

51.1ذكور جورة الشمعة الثانويةبيت لحماألدبي22003955

55.9ذكور جورة الشمعة الثانويةبيت لحماألدبي22003956

52ذكور الخلفاء الراشدين الثانويةبيت لحماألدبي22004045

55.3واد رحال الثانويةبيت لحماألدبي22004055

راسبذكور العبيدية الثانويةبيت لحماألدبي22004090

53.4ذكور زعترة الثانويةبيت لحماألدبي22004162

راسبذكور دار صالح الثانويةبيت لحماألدبي22004196

راسبابو نجيم الثانوية المختلطةبيت لحماألدبي22004231

راسبذكور تقوع الثانويةبيت لحماألدبي22004264

راسبذكور الصداقة الروسية الفلسطينيةبيت لحماألدبي22004323

راسبذكور الصداقة الروسية الفلسطينيةبيت لحماألدبي22004324

51.3ذكور الصداقة الروسية الفلسطينيةبيت لحماألدبي22004334

راسبذكور الصداقة الروسية الفلسطينيةبيت لحماألدبي22004338

53.6ذكور الصداقة الروسية الفلسطينيةبيت لحماألدبي22004339

راسبثانوية تراسنطةبيت لحماألدبي22004381

73.4بنات بيت جاال الثانويةبيت لحماألدبي22004549

52.6بنات بيت لحم الثانويةبيت لحماألدبي22004591

راسببنات بيت لحم الثانويةبيت لحماألدبي22004598

60.6بنات بيت لحم الثانويةبيت لحماألدبي22004608

51.9بنات بيت لحم الثانويةبيت لحماألدبي22004616

51.3بنات بيت لحم الثانويةبيت لحماألدبي22004619

50.7بنات بيت لحم الثانويةبيت لحماألدبي22004625

59.6بنات بيت لحم الثانويةبيت لحماألدبي22004657

51.4بنات بيت لحم الثانويةبيت لحماألدبي22004674

راسببنات بيت لحم الثانويةبيت لحماألدبي22004679

50.4بنات بيت لحم الثانويةبيت لحماألدبي22004683

51.7بنات بيت لحم الثانويةبيت لحماألدبي22004740

62بنات بيت لحم الثانويةبيت لحماألدبي22004774

راسببنات بيت ساحور الثانويةبيت لحماألدبي22004786

54.3بنات بيت ساحور الثانويةبيت لحماألدبي22004800

راسببنات بيت ساحور الثانويةبيت لحماألدبي22004821

50.9بنات مسقط الثانويةبيت لحماألدبي22004830

راسببنات مسقط الثانويةبيت لحماألدبي22004835

54.4بنات مسقط الثانويةبيت لحماألدبي22004859

راسببنات مسقط الثانويةبيت لحماألدبي22004860

60المنيا الثانوية المختلطةبيت لحماألدبي22004893

61.9بنات العبيات الثانويةبيت لحماألدبي22004954

58.3مراح معال الثانوية المختلطةبيت لحماألدبي22004983

59.1بنات تقوع الثانويةبيت لحماألدبي22005022

80.1بنات تقوع الثانويةبيت لحماألدبي22005064

52.6بنات بيت فجار الثانويةبيت لحماألدبي22005129

53.6بنات بيت فجار الثانويةبيت لحماألدبي22005132

راسببنات بيت فجار الثانويةبيت لحماألدبي22005141

راسببنات العبيدية الثانويةبيت لحماألدبي22005185

56.9بنات العبيدية الثانويةبيت لحماألدبي22005186

52.3بنات نحالين الثانويةبيت لحماألدبي22005258

52.7بنات نحالين الثانويةبيت لحماألدبي22005272

55.3بنات نحالين الثانويةبيت لحماألدبي22005299

50.7بنات الخضر الثانويةبيت لحماألدبي22005338

50.4بنات الخضر الثانويةبيت لحماألدبي22005341

55بنات الخضر الثانويةبيت لحماألدبي22005353

52.4بنات الخضر الثانويةبيت لحماألدبي22005370

راسببنات فرحات الثانويةبيت لحماألدبي22005390

راسببنات التعامرة الثانويةبيت لحماألدبي22005474

51.7بنات الفردوس الثانويةبيت لحماألدبي22005578

راسباألمل الثانويةبيت لحماألدبي22005638

52طاليتا قوميبيت لحماألدبي22005694

راسبالفرير الثانويةبيت لحماألدبي22005710

راسبذكور بيت لحم الثانويةبيت لحمالعلمي22028309

راسبذكور بيت لحم الثانويةبيت لحمالعلمي22028365

راسبذكور بيت لحم الثانويةبيت لحمالعلمي22028371

59.1ذكور بيت لحم الثانويةبيت لحمالعلمي22028407

راسبذكور بيت لحم الثانويةبيت لحمالعلمي22028412

62.9ذكور بيت لحم الثانويةبيت لحمالعلمي22028419

راسبذكور الخضر الثانويةبيت لحمالعلمي22028475

65.3ذكور الخضر الثانويةبيت لحمالعلمي22028490

راسبذكور نحالين الثانويةبيت لحمالعلمي22028500

راسبذكور نحالين الثانويةبيت لحمالعلمي22028508

59.4ذكور نحالين الثانويةبيت لحمالعلمي22028510

راسبذكور نحالين الثانويةبيت لحمالعلمي22028513

راسبذكور حوسان الثانويةبيت لحمالعلمي22028531

راسبوادي فوكين الثانوية المختلطةبيت لحمالعلمي22028544

69.3وادي فوكين الثانوية المختلطةبيت لحمالعلمي22028545

راسبذكور زعترة الثانويةبيت لحمالعلمي22028598

راسبذكور بتير الثانويةبيت لحمالعلمي22028635

راسبذكور الصداقة الروسية الفلسطينيةبيت لحمالعلمي22028645

58.9بنات بيت لحم الثانويةبيت لحمالعلمي22028826

راسببنات بيت لحم الثانويةبيت لحمالعلمي22028886



النتيجهالمدرسةالمديريةالفرعرقم الجلوس

67.1بنات بيت لحم الثانويةبيت لحمالعلمي22028898

راسببنات بيت لحم الثانويةبيت لحمالعلمي22028911

راسببنات بيت فجار الثانويةبيت لحمالعلمي22029047

59.3بنات نحالين الثانويةبيت لحمالعلمي22029142

63.4بنات الفردوس الثانويةبيت لحمالعلمي22029289

راسبذكور بيت لحم الثانويةبيت لحمالريادة واألعمال22041101

راسبذكور بيت لحم الثانويةبيت لحمالريادة واألعمال22041103

54.3ذكور بيت فجار الثانويةبيت لحمالريادة واألعمال22041122

71.9بنات بيت ساحور الثانويةبيت لحمالريادة واألعمال22041215

راسبذكور حوسان الثانويةبيت لحمالتكنولوجي22046147

راسبذكور حوسان الثانويةبيت لحمالتكنولوجي22046149

راسبالسالزيان الصناعيةبيت لحمالصناعي22048171

69.3السالزيان الصناعيةبيت لحمالصناعي22048172

60.6السالزيان الصناعيةبيت لحمالصناعي22048174

65السالزيان الصناعيةبيت لحمالصناعي22048175

راسبالسالزيان الصناعيةبيت لحمالصناعي22048188

63.8السالزيان الصناعيةبيت لحمالصناعي22048201

60.9دراسة خاصةبيت لحماألدبي22060316

53دراسة خاصةبيت لحماألدبي22060318

راسبدراسة خاصةبيت لحماألدبي22060322

57.4دراسة خاصةبيت لحماألدبي22060332

52.4دراسة خاصةبيت لحماألدبي22060337

راسبدراسة خاصةبيت لحماألدبي22060412

راسبدراسة خاصةبيت لحماألدبي22060413

50دراسة خاصةبيت لحماألدبي22060414

50.1دراسة خاصةبيت لحماألدبي22060417

57.3دراسة خاصةبيت لحمالعلمي22062605

راسبدراسة خاصةبيت لحمالعلمي22062606

راسبدراسة خاصةبيت لحمالعلمي22062607

راسبدراسة خاصةبيت لحمالعلمي22062654

راسبدراسة خاصةبيت لحمالصناعي22064121

راسبذكور المثنى الثانويةيطااألدبي23011224

راسبذكور الكرمل الثانويةيطااألدبي23011329

راسبذكور رقعة الثانويةيطااألدبي23011335

66.4ذكور رقعة الثانويةيطااألدبي23011353

راسببنات الخنساء الثانويةيطااألدبي23011418

58.9بنات يطا الثانويةيطااألدبي23011496

راسببنات يطا الثانويةيطااألدبي23011515

راسببنات يطا الثانويةيطااألدبي23011520

راسببنات الكرمل الثانويةيطااألدبي23011637

60.4بنات الكرمل الثانويةيطااألدبي23011647

52بنات رقعة الثانويةيطااألدبي23011683

61.4بنات رقعة الثانويةيطااألدبي23011684

54.4بنات رقعة الثانويةيطااألدبي23011696

69.4بنات رقعة الثانويةيطااألدبي23011713

57.6بنات رقعة الثانويةيطااألدبي23011720

راسببنات خلة المية الثانويةيطااألدبي23011724

69.6ذكور المثنى الثانويةيطاالعلمي23032503

راسبذكور يطا الثانويةيطاالعلمي23032572

راسبذكور يطا الثانويةيطاالريادة واألعمال23042202

72ذكور المثنى الثانويةيطاالصناعي23048685

57.9دراسة خاصةيطااألدبي23060942

69.7دراسة خاصةيطااألدبي23060944

54.1دراسة خاصةيطااألدبي23060948

52.3هشام  بن عبد الملك الثانويةاريحااألدبي24016417

راسبهشام  بن عبد الملك الثانويةاريحااألدبي24016418

54هشام  بن عبد الملك الثانويةاريحااألدبي24016428

50.4ذكور علي بن أبي طالب الثانويةاريحااألدبي24016452

56.9ذكور علي بن أبي طالب الثانويةاريحااألدبي24016469

راسبالزبيدات الثانوية المختلطةاريحااألدبي24016511

راسبالزبيدات الثانوية المختلطةاريحااألدبي24016516

56.4ذكور العوجا الثانويةاريحااألدبي24016526

راسبذكور العوجا الثانويةاريحااألدبي24016530

راسبذكور العوجا الثانويةاريحااألدبي24016531

راسبذكور النويعمة الثانويةاريحااألدبي24016551

راسببنات اريحا الثانويةاريحااألدبي24016606

51بنات اريحا الثانويةاريحااألدبي24016615

50.6بنات اريحا الثانويةاريحااألدبي24016653

50بنات اريحا الثانويةاريحااألدبي24016665

52.1بنات اريحا الثانويةاريحااألدبي24016673

52.6بنات اريحا الثانويةاريحااألدبي24016678

79.9بنات اريحا الثانويةاريحااألدبي24016684

50.4فاطمة الزهراء الثانوية للبناتاريحااألدبي24016714

53.9فاطمة الزهراء الثانوية للبناتاريحااألدبي24016769

راسبفاطمة الزهراء الثانوية للبناتاريحااألدبي24016803

راسببنات العوجا الثانويةاريحااألدبي24016851

راسببنات العوجا الثانويةاريحااألدبي24016854

راسبمسقط الثانوية للبناتاريحااألدبي24016908

61.7ذكور علي بن أبي طالب الثانويةاريحاالعلمي24034559
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53.9ذكور العوجا الثانويةاريحاالعلمي24034575

راسبذكور العوجا الثانويةاريحاالعلمي24034576

66.7تراسنطا الثانويةاريحاالعلمي24034583

64.9بنات اريحا الثانويةاريحاالعلمي24034668

62.6بنات العوجا الثانويةاريحاالعلمي24034692

راسبذكور علي بن أبي طالب الثانويةاريحاالتكنولوجي24046784

راسبذكور علي بن أبي طالب الثانويةاريحاالتكنولوجي24046788

60.7ذكور علي بن أبي طالب الثانويةاريحاالتكنولوجي24046792

54.3بنات اريحا الثانويةاريحاالتكنولوجي24046825

راسبدراسة خاصةاريحااألدبي24061601

راسبدراسة خاصةاريحااألدبي24061603

57.1دراسة خاصةاريحااألدبي24061621

راسبدراسة خاصةاريحااألدبي24061652

52.3دراسة خاصةاريحااألدبي24061655

راسبدراسة خاصةاريحاالعلمي24063102

راسبدراسة خاصةاريحاالعلمي24063104

راسبحلحول الثانوية للبنينشمال الخليلاألدبي25009568

55حلحول الثانوية للبنينشمال الخليلاألدبي25009570

راسبحلحول الثانوية للبنينشمال الخليلاألدبي25009593

59.3حلحول الثانوية للبنينشمال الخليلاألدبي25009596

55.4حلحول الثانوية للبنينشمال الخليلاألدبي25009600

62.1بيت اوال الثانوية للبنينشمال الخليلاألدبي25009685

راسبالشيوخ الثانوية للبنينشمال الخليلاألدبي25009718

51بني نعيم الثانوية للبنينشمال الخليلاألدبي25009762

راسببني نعيم الثانوية للبنينشمال الخليلاألدبي25009789

52.6بيت امر الثانوية للبنينشمال الخليلاألدبي25009805

راسببيت امر الثانوية للبنينشمال الخليلاألدبي25009825

53.4بيت امر الثانوية للبنينشمال الخليلاألدبي25009855

راسببيت امر الثانوية للبنينشمال الخليلاألدبي25009864

راسبسعير الثانوية للبنينشمال الخليلاألدبي25009981

53سعير الثانوية للبنينشمال الخليلاألدبي25009986

52.9سعير الثانوية للبنينشمال الخليلاألدبي25009992

راسبحلحول الثانوية للبناتشمال الخليلاألدبي25010154

51.7حلحول الثانوية للبناتشمال الخليلاألدبي25010181

راسبحلحول الثانوية للبناتشمال الخليلاألدبي25010272

راسبخاراس الثانوية للبناتشمال الخليلاألدبي25010313

50.6بيت امر الثانوية للبناتشمال الخليلاألدبي25010401

50بيت امر الثانوية للبناتشمال الخليلاألدبي25010411

راسببيت امر الثانوية للبناتشمال الخليلاألدبي25010415

59.4صوريف الثانوية للبناتشمال الخليلاألدبي25010492

60.9بني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليلاألدبي25010708

راسببني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليلاألدبي25010740

51.3الفاروق الثانوية للبناتشمال الخليلاألدبي25010832

50.7بيت اوال الثانوية للبناتشمال الخليلاألدبي25010930

راسببيت اوال الثانوية للبناتشمال الخليلاألدبي25010942

51.3الدوارة الثانوية للبناتشمال الخليلاألدبي25010996

54.4العروب الثانوية للبناتشمال الخليلاألدبي25011042

65.3حلحول الثانوية للبنينشمال الخليلالعلمي25031605

64.6حلحول الثانوية للبنينشمال الخليلالعلمي25031633

62.6حلحول الثانوية للبنينشمال الخليلالعلمي25031637

60.4بيت اوال الثانوية للبنينشمال الخليلالعلمي25031662

84.3بيت اوال الثانوية للبنينشمال الخليلالعلمي25031663

63.1بني نعيم الثانوية للبنينشمال الخليلالعلمي25031725

راسبسعير الثانوية للبنينشمال الخليلالعلمي25031807

راسبسعير الثانوية للبنينشمال الخليلالعلمي25031831

61سعير الثانوية للبنينشمال الخليلالعلمي25031834

65.1نوبا الثانوية للبنينشمال الخليلالعلمي25031857

63.6بيت امر الثانوية للبناتشمال الخليلالعلمي25032156

راسببني نعيم الثانوية للبناتشمال الخليلالعلمي25032251

60.9العروب الثانوية للبناتشمال الخليلالعلمي25032412

57.1حلحول الثانوية للبنينشمال الخليلالريادة واألعمال25041959

راسبسعير الثانوية للبنينشمال الخليلالريادة واألعمال25041992

راسبسعير الثانوية للبنينشمال الخليلالريادة واألعمال25041994

راسبحلحول الثانوية للبناتشمال الخليلالريادة واألعمال25042053

58بيت امر الثانوية للبناتشمال الخليلالريادة واألعمال25042075

54.7بيت امر الثانوية للبناتشمال الخليلالريادة واألعمال25042089

53.4فلسطين الثانوية للبناتشمال الخليلالتكنولوجي25046513

راسبعمر احمد التميمي الثانوية للبنينشمال الخليلالصناعي25048641

راسبعمر احمد التميمي الثانوية للبنينشمال الخليلالصناعي25048651

راسبعمر احمد التميمي الثانوية للبنينشمال الخليلالصناعي25048662

راسبعمر احمد التميمي الثانوية للبنينشمال الخليلكفاءة مهنية صناعي25051261

56.6دراسة خاصةشمال الخليلاألدبي25060803

53دراسة خاصةشمال الخليلاألدبي25060805

60.1دراسة خاصةشمال الخليلاألدبي25060806

راسبدراسة خاصةشمال الخليلاألدبي25060815

راسبدراسة خاصةشمال الخليلاألدبي25060827

56.7دراسة خاصةشمال الخليلاألدبي25060828

راسبدراسة خاصةشمال الخليلالعلمي25062841

51الراشدين الثانوية للبنينالخليلاألدبي26005821
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راسبالراشدين الثانوية للبنينالخليلاألدبي26005861

54.1الراشدين الثانوية للبنينالخليلاألدبي26005890

56.4الراشدين الثانوية للبنينالخليلاألدبي26005894

راسبالراشدين الثانوية للبنينالخليلاألدبي26005916

راسبالراشدين الثانوية للبنينالخليلاألدبي26005920

51.1الراشدين الثانوية للبنينالخليلاألدبي26005921

59.3حكمت المحتسب الثانوية للبنينالخليلاألدبي26005954

50.7حكمت المحتسب الثانوية للبنينالخليلاألدبي26005974

50.7حكمت المحتسب الثانوية للبنينالخليلاألدبي26006015

58.3حكمت المحتسب الثانوية للبنينالخليلاألدبي26006021

راسبذكور ابراهيم ابو دية الثانويةالخليلاألدبي26006030

راسبذكور ابراهيم ابو دية الثانويةالخليلاألدبي26006039

59.3ذكور ابراهيم ابو دية الثانويةالخليلاألدبي26006049

50.9ذكور ابراهيم ابو دية الثانويةالخليلاألدبي26006077

50.6ذكور ابراهيم ابو دية الثانويةالخليلاألدبي26006144

راسبذكور ابراهيم ابو دية الثانويةالخليلاألدبي26006159

55.1ذكور ابراهيم ابو دية الثانويةالخليلاألدبي26006197

راسبذكور ابراهيم ابو دية الثانويةالخليلاألدبي26006205

راسبذكور ابراهيم ابو دية الثانويةالخليلاألدبي26006214

54.1ذكور ابراهيم ابو دية الثانويةالخليلاألدبي26006225

53.3ذكور ابراهيم ابو دية الثانويةالخليلاألدبي26006226

51.1ذكور ابراهيم ابو دية الثانويةالخليلاألدبي26006262

راسبذكور ابراهيم ابو دية الثانويةالخليلاألدبي26006274

راسبذكور ابراهيم ابو دية الثانويةالخليلاألدبي26006278

52طارق بن زياد الثانويةالخليلاألدبي26006319

54.9طارق بن زياد الثانويةالخليلاألدبي26006334

راسبطارق بن زياد الثانويةالخليلاألدبي26006354

53.7طارق بن زياد الثانويةالخليلاألدبي26006362

51.7داود العطاونة الثانوية للبنينالخليلاألدبي26006426

راسبداود العطاونة الثانوية للبنينالخليلاألدبي26006431

51.6ذكور تفوح الثانويةالخليلاألدبي26006460

50خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليلاألدبي26006572

53.6خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليلاألدبي26006633

52.4خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليلاألدبي26006642

54خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليلاألدبي26006730

52.7خديجة عابدين الثانوية للبناتالخليلاألدبي26006760

59.3السيدة ساره الثانويةالخليلاألدبي26006776

راسبالسيدة ساره الثانويةالخليلاألدبي26006783

58.1السيدة ساره الثانويةالخليلاألدبي26006819

53.4السيدة ساره الثانويةالخليلاألدبي26006851

راسببنات الريان الثانويةالخليلاألدبي26006888

راسببنات الريان الثانويةالخليلاألدبي26006903

راسبالحاج ابراهيم ابو الضبعات الثانويةالخليلاألدبي26006967

راسبالحاج ابراهيم ابو الضبعات الثانويةالخليلاألدبي26007006

راسبياسر عمرو الثانوية للبناتالخليلاألدبي26007038

راسبياسر عمرو الثانوية للبناتالخليلاألدبي26007057

راسبياسر عمرو الثانوية للبناتالخليلاألدبي26007069

58.7ياسر عمرو الثانوية للبناتالخليلاألدبي26007071

راسبعلي غازي المحتسب الثانوية للبناتالخليلاألدبي26007081

راسبعلي غازي المحتسب الثانوية للبناتالخليلاألدبي26007083

61.9علي غازي المحتسب الثانوية للبناتالخليلاألدبي26007116

56.1علي غازي المحتسب الثانوية للبناتالخليلاألدبي26007138

50.7علي غازي المحتسب الثانوية للبناتالخليلاألدبي26007142

راسبعلي غازي المحتسب الثانوية للبناتالخليلاألدبي26007147

راسببنات االخوة الثانويةالخليلاألدبي26007244

راسببنات االخوة الثانويةالخليلاألدبي26007255

64.7خولة بنت األزور الثانوية للبناتالخليلاألدبي26007274

56.9خولة بنت األزور الثانوية للبناتالخليلاألدبي26007310

52.1خولة بنت األزور الثانوية للبناتالخليلاألدبي26007319

50خولة بنت األزور الثانوية للبناتالخليلاألدبي26007330

54.6محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليلاألدبي26007588

راسببنات الخوارزمي الثانويةالخليلاألدبي26007605

55.3الشهيد عبد العزيز ابو سنينةالخليلاألدبي26007642

50الشهيد عبد العزيز ابو سنينةالخليلاألدبي26007696

53.6الشهيد عبد العزيز ابو سنينةالخليلاألدبي26007733

59.1بنات تفوح الثانويةالخليلاألدبي26007780

51.4بنات ترقوميا الثانويةالخليلاألدبي26007844

68.1الحسين بن علي الثانويةالخليلالعلمي26029601

62.4الحسين بن علي الثانويةالخليلالعلمي26029620

راسبالحسين بن علي الثانويةالخليلالعلمي26029658

61.3الحسين بن علي الثانويةالخليلالعلمي26029667

61.1الحسين بن علي الثانويةالخليلالعلمي26029699

راسبالحسين بن علي الثانويةالخليلالعلمي26029719

راسبالحسين بن علي الثانويةالخليلالعلمي26029725

راسبحكمت المحتسب الثانوية للبنينالخليلالعلمي26029735

راسبحكمت المحتسب الثانوية للبنينالخليلالعلمي26029759

راسبداود العطاونة الثانوية للبنينالخليلالعلمي26029827

62.6ذكور تفوح الثانويةالخليلالعلمي26029837

54ذكور تفوح الثانويةالخليلالعلمي26029839
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58.3ذكور تفوح الثانويةالخليلالعلمي26029851

65.7بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليلالعلمي26030061

59.3بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليلالعلمي26030078

68بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليلالعلمي26030196

63.9بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليلالعلمي26030245

63.6بنات وداد ناصر الدين الثانويةالخليلالعلمي26030276

63.1علي غازي المحتسب الثانوية للبناتالخليلالعلمي26030356

57.1محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليلالعلمي26030399

68.7محمد علي المحتسب الثانوية للبناتالخليلالعلمي26030458

راسببنات ترقوميا الثانويةالخليلالعلمي26030560

راسببنات ترقوميا الثانويةالخليلالعلمي26030562

راسببنات الشرعية الثانويةالخليلالعلمي26030640

53.3الراشدين الثانوية للبنينالخليلالريادة واألعمال26041317

راسبالملك خالد الثانوية للبنينالخليلالريادة واألعمال26041343

راسبذكور سيدنا ابراهيم الخليل الثانويةالخليلالريادة واألعمال26041355

راسبذكور سيدنا ابراهيم الخليل الثانويةالخليلالريادة واألعمال26041356

53.4طارق بن زياد الثانويةالخليلالريادة واألعمال26041368

56.4ذكور ترقوميا الثانويةالخليلالريادة واألعمال26041372

54.3داود العطاونة الثانوية للبنينالخليلالريادة واألعمال26041386

راسبذكور تفوح الثانويةالخليلالريادة واألعمال26041400

راسبالسيدة ساره الثانويةالخليلالريادة واألعمال26041467

57.9علي غازي المحتسب الثانوية للبناتالخليلالريادة واألعمال26041506

60.1خولة بنت األزور الثانوية للبناتالخليلالريادة واألعمال26041533

70.4الحاج فضل عابدين الثانوية المهنية للبناتالخليلالريادة واألعمال26041563

62.3الحاج فضل عابدين الثانوية المهنية للبناتالخليلالريادة واألعمال26041636

55بنات الشرعية الثانويةالخليلالشرعي26045661

57.1الملك خالد الثانوية للبنينالخليلالتكنولوجي26046263

راسبالملك خالد الثانوية للبنينالخليلالتكنولوجي26046287

55.3ذكور ترقوميا الثانويةالخليلالتكنولوجي26046308

راسبالخليل الثانوية الصناعيةالخليلالصناعي26048308

57.1الخليل الثانوية الصناعيةالخليلالصناعي26048345

راسبالخليل الثانوية الصناعيةالخليلالصناعي26048355

راسبذكور ترقوميا الثانويةالخليلالصناعي26048403

71.9الخليل الثانوية الصناعية المسائية للبنينالخليلالصناعي26048407

راسبالخليل الثانوية الصناعيةالخليلاالقتصاد المنزلي26050513

59.6الخليل الثانوية الصناعيةالخليلكفاءة مهنية صناعي26051128

62.8الخليل الثانوية الصناعيةالخليلكفاءة مهنية صناعي26051131

راسبالخليل الثانوية الصناعية المسائية للبنينالخليلكفاءة مهنية صناعي26051136

56.9الخليل الثانوية الصناعية المسائية للبنينالخليلكفاءة مهنية صناعي26051147

راسبالخليل الثانوية الصناعية المسائية للبنينالخليلكفاءة مهنية صناعي26051154

راسبدراسة خاصةالخليلاألدبي26060501

راسبدراسة خاصةالخليلاألدبي26060505

راسبدراسة خاصةالخليلاألدبي26060535

51.7دراسة خاصةالخليلاألدبي26060541

راسبدراسة خاصةالخليلاألدبي26060559

64.7دراسة خاصةالخليلالعلمي26062701

61.4دراسة خاصةالخليلالعلمي26062713

راسبدراسة خاصةالخليلالعلمي26062714

55.3دراسة خاصةالخليلالعلمي26062716

67.3دراسة خاصةالخليلالعلمي26062756

61.7دراسة خاصةالخليلالعلمي26062757

57.9دراسة خاصةالخليلالعلمي26062759

94.6دراسة خاصةالخليلالشرعي26063931

راسبدراسة خاصةالخليلالصناعي26064132

60.7ذكور صالح الدين الثانويةجنوب الخليلاألدبي27008012

57.9ذكور صالح الدين الثانويةجنوب الخليلاألدبي27008053

54.4ذكور صالح الدين الثانويةجنوب الخليلاألدبي27008055

56.9ذكور صالح الدين الثانويةجنوب الخليلاألدبي27008060

56.7ذكور صالح الدين الثانويةجنوب الخليلاألدبي27008087

راسبذكور اذنا الثانويةجنوب الخليلاألدبي27008153

59.4ذكور اذنا الثانويةجنوب الخليلاألدبي27008169

57.4ذكور الريحية الثانويةجنوب الخليلاألدبي27008213

59.1ذكور الظاهرية الثانويةجنوب الخليلاألدبي27008254

راسبذكور السموع الثانويةجنوب الخليلاألدبي27008283

راسبذكور كرزا الثانويةجنوب الخليلاألدبي27008358

59.6ذكور رافات الثانويةجنوب الخليلاألدبي27008414

53.9ذكور شهداء الفوار الثانويةجنوب الخليلاألدبي27008495

54.7بنات دار السالم الثانويةجنوب الخليلاألدبي27008651

58.9بنات دار السالم الثانويةجنوب الخليلاألدبي27008663

52.9بنات البرج الثانويةجنوب الخليلاألدبي27008750

63.3بنات بيت عوا الثانويةجنوب الخليلاألدبي27008769

راسببنات السموع الثانويةجنوب الخليلاألدبي27008809

62بنات السموع الثانويةجنوب الخليلاألدبي27008815

53.6بنات السموع الثانويةجنوب الخليلاألدبي27008816

راسببنات السموع الثانويةجنوب الخليلاألدبي27008818

50بنات السموع الثانويةجنوب الخليلاألدبي27008907

50.1بنات اشبيلية الثانويةجنوب الخليلاألدبي27008939

53.4بنات اشبيلية الثانويةجنوب الخليلاألدبي27008965

52.3بنات الظاهرية الثانويةجنوب الخليلاألدبي27008983
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50بنات الظاهرية الثانويةجنوب الخليلاألدبي27008989

71.3بنات الظاهرية الثانويةجنوب الخليلاألدبي27009028

53.4بنات الريحية الثانويةجنوب الخليلاألدبي27009037

58.7بنات الريحية الثانويةجنوب الخليلاألدبي27009057

50.1بنات الرماضين الثانويةجنوب الخليلاألدبي27009453

60.3بنات دورا الثانويةجنوب الخليلالعلمي27031116

راسببنات السموع الثانويةجنوب الخليلالعلمي27031267

58.6بنات السموع الثانويةجنوب الخليلالعلمي27031287

60.1بنات الشهيد عبد العزيز الرجوب الثانويةجنوب الخليلالعلمي27031427

65.4بنات دير سامت الثانويةجنوب الخليلالعلمي27031469

67.1ذكور الظاهرية الثانويةجنوب الخليلالريادة واألعمال27041765

59ذكور الظاهرية الثانويةجنوب الخليلالريادة واألعمال27041768

61ذكور الظاهرية الثانويةجنوب الخليلالريادة واألعمال27041778

راسببنات السموع الثانويةجنوب الخليلالريادة واألعمال27041879

راسببنات الظاهرية الثانويةجنوب الخليلالريادة واألعمال27041893

57.7بنات الظاهرية الثانويةجنوب الخليلالريادة واألعمال27041899

56.4ذكور الظاهرية الثانويةجنوب الخليلالتكنولوجي27046455

راسبذكور دورا الثانوية المهنيةجنوب الخليلالصناعي27048547

راسبذكور دورا الثانوية المهنيةجنوب الخليلالصناعي27048555

57.6دراسة خاصةجنوب الخليلاألدبي27060689

60.9دراسة خاصةجنوب الخليلاألدبي27060691

53.6دراسة خاصةجنوب الخليلاألدبي27060692

راسبدراسة خاصةجنوب الخليلاألدبي27060700

63.1دراسة خاصةجنوب الخليلاألدبي27060701

55.9دراسة خاصةجنوب الخليلاألدبي27060703

62.4دراسة خاصةجنوب الخليلاألدبي27060764

72.6دراسة خاصةجنوب الخليلالعلمي27062787

63.7دراسة خاصةجنوب الخليلالعلمي27062790

66دراسة خاصةجنوب الخليلالعلمي27062792

74.6دراسة خاصةجنوب الخليلالعلمي27062799

71.7دراسة خاصةجنوب الخليلالعلمي27062801

راسبدراسة خاصةجنوب الخليلاالقتصاد المنزلي27064253

50.6الشهيد ابو جهاد الثانوية للبنينقباطيةاألدبي28022459

50الشهيد ابو جهاد الثانوية للبنينقباطيةاألدبي28022471

51.4الشهيد عزت ابو الرب الثانويةقباطيةاألدبي28022501

راسبالشهيد عزت ابو الرب الثانويةقباطيةاألدبي28022513

54.3الشهيد عزت ابو الرب الثانويةقباطيةاألدبي28022531

راسبالزاوية الثانوية المختلطةقباطيةاألدبي28022604

راسبالزاوية الثانوية المختلطةقباطيةاألدبي28022606

راسبالزبابدة الثانوية للبنينقباطيةاألدبي28022615

53.1سيلة الظهر الثانوية للبنينقباطيةاألدبي28022631

راسبسيريس الثانوية للبنينقباطيةاألدبي28022666

53.9عنزا الثانوية للبنينقباطيةاألدبي28022715

راسبذكور الفندقومية الثانويةقباطيةاألدبي28022748

50ذكور مسلية الثانويةقباطيةاألدبي28022787

50.1ميثلون الثانوية للبنينقباطيةاألدبي28022807

50.7ميثلون الثانوية للبنينقباطيةاألدبي28022823

راسببنات عرابه الثانويةقباطيةاألدبي28022906

54.3بنات قباطية الثانوية الشرقيةقباطيةاألدبي28022981

51.6بنات قباطية الثانوية الغربيةقباطيةاألدبي28023047

62بنات جبع الثانويةقباطيةاألدبي28023158

راسببنات جبع الثانويةقباطيةاألدبي28023161

52.1بنات الجديدة الثانويةقباطيةاألدبي28023181

51.1بنات الجديدة الثانويةقباطيةاألدبي28023182

64بنات سيلة الظهر الثانويةقباطيةاألدبي28023295

55.7بنات سيريس الثانويةقباطيةاألدبي28023327

51.6بنات ميثلون الثانويةقباطيةاألدبي28023519

راسبالشهيد سامي طه الثانوية للبناتقباطيةاألدبي28023594

65.4الشهيد ابو جهاد الثانوية للبنينقباطيةالعلمي28037805

راسبالشهيد ابو جهاد الثانوية للبنينقباطيةالعلمي28037807

63.4الشهيد عزت ابو الرب الثانويةقباطيةالعلمي28037835

راسبالشهيد عزت ابو الرب الثانويةقباطيةالعلمي28037845

راسبذكور رابا الثانويةقباطيةالعلمي28037876

راسبسيريس الثانوية للبنينقباطيةالعلمي28037918

54.9ميثلون الثانوية للبنينقباطيةالعلمي28037961

63.7مدرسة الجامعة للتعليم األكاديميقباطيةالعلمي28037986

62.4بنات قباطية الثانوية الشرقيةقباطيةالعلمي28038090

62.9بنات قباطية الثانوية الشرقيةقباطيةالعلمي28038115

60.6بنات قباطية الثانوية الشرقيةقباطيةالعلمي28038116

64بنات مسليه الثانويهقباطيةالعلمي28038273

65.7الشهيد سامي طه الثانوية للبناتقباطيةالعلمي28038301

58.1الشهيد سامي طه الثانوية للبناتقباطيةالعلمي28038304

68.6الشهيد سامي طه الثانوية للبناتقباطيةالعلمي28038306

57.6مدرسة الجامعة للتعليم األكاديميقباطيةالعلمي28038319

63.7مدرسة الجامعة للتعليم األكاديميقباطيةالعلمي28038321

73.3مدرسة الجامعة للتعليم األكاديميقباطيةالعلمي28038323

50الشهيد عزت ابو الرب الثانويةقباطيةالريادة واألعمال28044238

راسبمدرسة الجامعة للتعليم األكاديميقباطيةالريادة واألعمال28044287

67بنات عرابه الثانويةقباطيةالريادة واألعمال28044307
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راسببنات قباطية الثانوية الغربيةقباطيةالريادة واألعمال28044342

52.6بنات الجديدة الثانويةقباطيةالريادة واألعمال28044355

69.4بنات سيلة الظهر الثانويةقباطيةالريادة واألعمال28044380

58.4بنات كفر راعي الثانويةقباطيةالريادة واألعمال28044404

56.3بنات ميثلون الثانويةقباطيةالريادة واألعمال28044431

55.4الشهيد عزت ابو الرب الثانويةقباطيةالتكنولوجي28047364

51.6الشهيد عزت ابو الرب الثانويةقباطيةالتكنولوجي28047375

64.5سيلة الظهر الثانوية الصناعيةقباطيةالصناعي28049582

راسبسيلة الظهر الثانوية الصناعيةقباطيةالصناعي28049599

راسبسيلة الظهر الثانوية الصناعيةقباطيةالصناعي28049611

راسبسيلة الظهر الثانوية الصناعيةقباطيةالصناعي28049612

راسبسيلة الظهر الثانوية الصناعيةقباطيةالصناعي28049649

راسبالشهيد ابو جهاد الثانوية للبنينقباطيةالزراعي28050160

راسبالشهيد ابو جهاد الثانوية للبنينقباطيةالزراعي28050163

63.4الشهيد ابو جهاد الثانوية للبنينقباطيةالزراعي28050167

58.2الشهيد ابو جهاد الثانوية للبنينقباطيةكفاءة مهنية زراعي28051615

راسبدراسة خاصةقباطيةاألدبي28062187

50.3دراسة خاصةقباطيةاألدبي28062188

راسبدراسة خاصةقباطيةاألدبي28062193

راسبدراسة خاصةقباطيةاألدبي28062194

59دراسة خاصةقباطيةالصناعي28064177

راسببردلة الثانوية المختلطةطوباساألدبي29023735

66.9عين البيضاء الثانوية المختلطةطوباساألدبي29023741

64.1عين البيضاء الثانوية المختلطةطوباساألدبي29023742

50.4عين البيضاء الثانوية المختلطةطوباساألدبي29023743

51.3عين البيضاء الثانوية المختلطةطوباساألدبي29023745

50ذكور تياسير الثانويةطوباساألدبي29023748

52ذكور الفارعة الثانويةطوباساألدبي29023825

راسبذكور الفارعة الثانويةطوباساألدبي29023850

راسببنات طوباس الثانويةطوباساألدبي29023925

51.3بنات طوباس الثانويةطوباساألدبي29023929

60.1بنات طوباس الثانويةطوباساألدبي29023956

50.6بنات تياسير الثانويةطوباساألدبي29023981

راسببنات تياسير الثانويةطوباساألدبي29023983

50.3(الخضراء)بنات عقابا الثانوية طوباساألدبي29024062

50.9بنات عين البيضاء الثانويةطوباساألدبي29024147

61.4طوباس الثانوية للبنينطوباسالعلمي29038412

61.7طوباس الثانوية للبنينطوباسالعلمي29038419

65.9طوباس الثانوية للبنينطوباسالعلمي29038424

61.3طوباس الثانوية للبنينطوباسالريادة واألعمال29044453

54.6طوباس الثانوية للبنينطوباسالريادة واألعمال29044455

راسبطوباس الثانوية للبنينطوباسالريادة واألعمال29044467

راسبطوباس الثانوية للبنينطوباسالريادة واألعمال29044477

56.1ذكور الفارعة الثانويةطوباسالريادة واألعمال29044535

راسببنات طوباس الثانويةطوباسالتكنولوجي29047461

70.4بنات طوباس الثانويةطوباساالقتصاد المنزلي29050841

71.4بنات طوباس الثانويةطوباساالقتصاد المنزلي29050858

69.6دراسة خاصةطوباسالعلمي29063362

58.6دراسة خاصةطوباسالريادة واألعمال29063844

راسبدراسة خاصةطوباسالزراعي29064207

62.6القدس الثانويةاالدارة العامة لالمتحاناتالعلمي33090212

راسبمدرسة الياسميناالدارة العامة لالمتحاناتالعلمي33090216

85.7مدرسة الياسميناالدارة العامة لالمتحاناتالعلمي33090218

70.7مدرسة الياسميناالدارة العامة لالمتحاناتالعلمي33090221

63.9القدس الثانويةاالدارة العامة لالمتحاناتالعلمي33090312

89.3الفناراالدارة العامة لالمتحاناتالعلمي33090331

53.6دراسة خاصةاالدارة العامة لالمتحاناتاألدبي33091155

56.6دراسة خاصةاالدارة العامة لالمتحاناتاألدبي33091158

71.1دراسة خاصةاالدارة العامة لالمتحاناتالعلمي33091214

راسبدراسة خاصةاالدارة العامة لالمتحاناتالعلمي33091215

68.7دراسة خاصةاالدارة العامة لالمتحاناتالعلمي33091225

74.6دراسة خاصةاالدارة العامة لالمتحاناتالعلمي33091237

66.9دراسة خاصةاالدارة العامة لالمتحاناتالعلمي33091238

70.7دراسة خاصةاالدارة العامة لالمتحاناتالعلمي33091242

66.3دراسة خاصةاالدارة العامة لالمتحاناتالعلمي33091267

راسبدراسة خاصةاالدارة العامة لالمتحاناتالعلمي33091272

60.4دراسة خاصةاالدارة العامة لالمتحاناتالعلمي33091280

60.1دراسة خاصةاالدارة العامة لالمتحاناتالعلمي33091287

راسبدراسة خاصةاالدارة العامة لالمتحاناتالعلمي33091311

56دراسة خاصةاالدارة العامة لالمتحاناتالعلمي33091312

راسبدراسة خاصةاالدارة العامة لالمتحاناتالعلمي33091321

78.1دراسة خاصةاالدارة العامة لالمتحاناتالعلمي33091357

راسبدراسة خاصةاالدارة العامة لالمتحاناتالعلمي33091359

راسبدراسة خاصةاالدارة العامة لالمتحاناتالعلمي33091360

73.3دراسة خاصةاالدارة العامة لالمتحاناتالعلمي33091361

81دراسة خاصةاالدارة العامة لالمتحاناتالعلمي33091367

راسبدراسة خاصةاالدارة العامة لالمتحاناتالعلمي33091372

66.9دراسة خاصةاالدارة العامة لالمتحاناتالعلمي33091382

راسبدراسة خاصةاالدارة العامة لالمتحاناتالعلمي33091395



النتيجهالمدرسةالمديريةالفرعرقم الجلوس

راسبدراسة خاصةاالدارة العامة لالمتحاناتالعلمي33091396

راسبدراسة خاصةاالدارة العامة لالمتحاناتالعلمي33091397

راسبدراسة خاصةاالدارة العامة لالمتحاناتالعلمي33091408

راسبدراسة خاصةاالدارة العامة لالمتحاناتالعلمي33091415

81.9دراسة خاصةاالدارة العامة لالمتحاناتالعلمي33091421

52.3بيت الهيا الثانوية للبنينشمال غزةاالدبي31101215

راسببيت الهيا الثانوية للبنينشمال غزةاالدبي31101235

56بيت الهيا الثانوية للبنينشمال غزةاالدبي31101243

50.9بيت الهيا الثانوية للبنينشمال غزةاالدبي31101267

راسبمهدية الشوا الثانوية للبنينشمال غزةاالدبي31101366

51مهدية الشوا الثانوية للبنينشمال غزةاالدبي31101384

53.9مهدية الشوا الثانوية للبنينشمال غزةاالدبي31101407

راسبمهدية الشوا الثانوية للبنينشمال غزةاالدبي31101418

50مهدية الشوا الثانوية للبنينشمال غزةاالدبي31101423

راسبمهدية الشوا الثانوية للبنينشمال غزةاالدبي31101426

راسبمهدية الشوا الثانوية للبنينشمال غزةاالدبي31101442

52.3مهدية الشوا الثانوية للبنينشمال غزةاالدبي31101459

راسبأحمد الشقيري الثانوية للبنينشمال غزةاالدبي31101500

50أحمد الشقيري الثانوية للبنينشمال غزةاالدبي31101503

52.1أحمد الشقيري الثانوية للبنينشمال غزةاالدبي31101556

راسبأحمد الشقيري الثانوية للبنينشمال غزةاالدبي31101559

50.4أحمد الشقيري الثانوية للبنينشمال غزةاالدبي31101569

51.9أحمد الشقيري الثانوية للبنينشمال غزةاالدبي31101586

51.3أحمد الشقيري الثانوية للبنينشمال غزةاالدبي31101604

56.1أحمد الشقيري الثانوية للبنينشمال غزةاالدبي31101655

59.9أحمد الشقيري الثانوية للبنينشمال غزةاالدبي31101664

61.3أحمد الشقيري الثانوية للبنينشمال غزةاالدبي31101667

راسبأحمد الشقيري الثانوية للبنينشمال غزةاالدبي31101669

55.9أحمد الشقيري الثانوية للبنينشمال غزةاالدبي31101717

50.4أحمد الشقيري الثانوية للبنينشمال غزةاالدبي31101726

53.9أحمد الشقيري الثانوية للبنينشمال غزةاالدبي31101730

53.6أحمد الشقيري الثانوية للبنينشمال غزةاالدبي31101731

53أحمد الشقيري الثانوية للبنينشمال غزةاالدبي31101740

راسبأحمد الشقيري الثانوية للبنينشمال غزةاالدبي31101741

51.3أحمد الشقيري الثانوية للبنينشمال غزةاالدبي31101747

51.4أحمد الشقيري الثانوية للبنينشمال غزةاالدبي31101761

53.6أحمد الشقيري الثانوية للبنينشمال غزةاالدبي31101786

50أحمد الشقيري الثانوية للبنينشمال غزةاالدبي31101802

51.7أحمد الشقيري الثانوية للبنينشمال غزةاالدبي31101823

52.6أحمد الشقيري الثانوية للبنينشمال غزةاالدبي31101826

52.7أحمد الشقيري الثانوية للبنينشمال غزةاالدبي31101828

50أحمد الشقيري الثانوية للبنينشمال غزةاالدبي31101838

راسبأحمد الشقيري الثانوية للبنينشمال غزةاالدبي31101850

راسبأحمد الشقيري الثانوية للبنينشمال غزةاالدبي31101863

51.6أحمد الشقيري الثانوية للبنينشمال غزةاالدبي31101881

راسبأبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينشمال غزةاالدبي31101888

51.3أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينشمال غزةاالدبي31101957

54.1أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينشمال غزةاالدبي31101981

51.7أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينشمال غزةاالدبي31101982

راسبأبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينشمال غزةاالدبي31102063

52.4أسامة بن زيد الثانوية للبنينشمال غزةاالدبي31102097

51.7أسامة بن زيد الثانوية للبنينشمال غزةاالدبي31102134

راسبأسامة بن زيد الثانوية للبنينشمال غزةاالدبي31102146

55.3أسامة بن زيد الثانوية للبنينشمال غزةاالدبي31102157

58عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزةاالدبي31102271

50.9عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزةاالدبي31102315

62.4عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزةاالدبي31102347

راسبعثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزةاالدبي31102349

52عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزةاالدبي31102381

راسبعثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزةاالدبي31102390

53.6عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزةاالدبي31102393

راسبجبل المكبرالثانوية للبنينشمال غزةاالدبي31102459

54.1جبل المكبرالثانوية للبنينشمال غزةاالدبي31102475

راسبجبل المكبرالثانوية للبنينشمال غزةاالدبي31102476

راسبجبل المكبرالثانوية للبنينشمال غزةاالدبي31102478

50.9جبل المكبرالثانوية للبنينشمال غزةاالدبي31102553

راسبخليل الرحمن الثانوية للبنينشمال غزةاالدبي31102573

59.3خليل الرحمن الثانوية للبنينشمال غزةاالدبي31102577

52.6خليل الرحمن الثانوية للبنينشمال غزةاالدبي31102632

راسبخليل الرحمن الثانوية للبنينشمال غزةاالدبي31102636

51خليل الرحمن الثانوية للبنينشمال غزةاالدبي31102640

51.9خليل الرحمن الثانوية للبنينشمال غزةاالدبي31102643

راسبخليل الرحمن الثانوية للبنينشمال غزةاالدبي31102644

58.4خليل الرحمن الثانوية للبنينشمال غزةاالدبي31102646

50.1خليل الرحمن الثانوية للبنينشمال غزةاالدبي31102653

راسبخليل الرحمن الثانوية للبنينشمال غزةاالدبي31102677

راسبخليل الرحمن الثانوية للبنينشمال غزةاالدبي31102687

59.1خليل الرحمن الثانوية للبنينشمال غزةاالدبي31102691

54.1خليل الرحمن الثانوية للبنينشمال غزةاالدبي31102704
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53.9خليل الرحمن الثانوية للبنينشمال غزةاالدبي31102728

51.6خليل الرحمن الثانوية للبنينشمال غزةاالدبي31102737

راسبخليل الرحمن الثانوية للبنينشمال غزةاالدبي31102743

راسبخليل الرحمن الثانوية للبنينشمال غزةاالدبي31102751

56.6خليل الرحمن الثانوية للبنينشمال غزةاالدبي31102771

57.3خليل الرحمن الثانوية للبنينشمال غزةاالدبي31102777

راسبخليل الرحمن الثانوية للبنينشمال غزةاالدبي31102780

راسبخليل الرحمن الثانوية للبنينشمال غزةاالدبي31102791

راسبخليل الرحمن الثانوية للبنينشمال غزةاالدبي31102793

52.9خليل الرحمن الثانوية للبنينشمال غزةاالدبي31102795

راسبخليل الرحمن الثانوية للبنينشمال غزةاالدبي31102812

52.1خليل الرحمن الثانوية للبنينشمال غزةاالدبي31102818

52.6خليل الرحمن الثانوية للبنينشمال غزةاالدبي31102823

راسبخليل الرحمن الثانوية للبنينشمال غزةاالدبي31102831

50خليل الرحمن الثانوية للبنينشمال غزةاالدبي31102839

52.7خليل الرحمن الثانوية للبنينشمال غزةاالدبي31102844

55.4خليل الرحمن الثانوية للبنينشمال غزةاالدبي31102853

راسبخليل الرحمن الثانوية للبنينشمال غزةاالدبي31102865

55.3دراسة خاصةشمال غزةاالدبي31103204

51.4دراسة خاصةشمال غزةاالدبي31103214

54.6دراسة خاصةشمال غزةاالدبي31103219

51.4دراسة خاصةشمال غزةاالدبي31103239

57.1دراسة خاصةشمال غزةاالدبي31103255

50دراسة خاصةشمال غزةاالدبي31103256

50.9دراسة خاصةشمال غزةاالدبي31103270

51.6دراسة خاصةشمال غزةاالدبي31103278

54.1دراسة خاصةشمال غزةاالدبي31103280

52.9دراسة خاصةشمال غزةاالدبي31103286

راسبدراسة خاصةشمال غزةاالدبي31103293

راسبدراسة خاصةشمال غزةاالدبي31103294

راسبدراسة خاصةشمال غزةاالدبي31103295

55.1دراسة خاصةشمال غزةاالدبي31103296

راسبدراسة خاصةشمال غزةاالدبي31103306

50.4دراسة خاصةشمال غزةاالدبي31103331

راسبدراسة خاصةشمال غزةاالدبي31103352

راسبدراسة خاصةشمال غزةاالدبي31103363

راسبدراسة خاصةشمال غزةاالدبي31103372

62.1دراسة خاصةشمال غزةاالدبي31103377

50دراسة خاصةشمال غزةاالدبي31103392

راسبدراسة خاصةشمال غزةاالدبي31103397

55.4دراسة خاصةشمال غزةاالدبي31103402

راسبدراسة خاصةشمال غزةاالدبي31103412

51.9دراسة خاصةشمال غزةاالدبي31103432

52دراسة خاصةشمال غزةاالدبي31103439

راسبدراسة خاصةشمال غزةاالدبي31103451

56.6دراسة خاصةشمال غزةاالدبي31103469

راسبدراسة خاصةشمال غزةاالدبي31103470

50.1دراسة خاصةشمال غزةاالدبي31103472

55.3دراسة خاصةشمال غزةاالدبي31103499

50دراسة خاصةشمال غزةاالدبي31103504

راسبدراسة خاصةشمال غزةاالدبي31103518

راسبدراسة خاصةشمال غزةاالدبي31103542

52.3دراسة خاصةشمال غزةاالدبي31103561

53.1هايل عبد الحميد الثانوية للبناتشمال غزةاالدبي31104119

راسبهايل عبد الحميد الثانوية للبناتشمال غزةاالدبي31104140

راسبهايل عبد الحميد الثانوية للبناتشمال غزةاالدبي31104301

62.6هايل عبد الحميد الثانوية للبناتشمال غزةاالدبي31104335

راسبهايل عبد الحميد الثانوية للبناتشمال غزةاالدبي31104341

51.4تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزةاالدبي31104449

55تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزةاالدبي31104467

58.9تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزةاالدبي31104491

53.6تل الزعتر الثانوية للبناتشمال غزةاالدبي31104493

راسبالشيماء الثانوية للبناتشمال غزةاالدبي31104502

52.1فيصل بن فهد الثانوية للبناتشمال غزةاالدبي31104533

52.3فيصل بن فهد الثانوية للبناتشمال غزةاالدبي31104578

51.6فيصل بن فهد الثانوية للبناتشمال غزةاالدبي31104642

55فيصل بن فهد الثانوية للبناتشمال غزةاالدبي31104646

50فيصل بن فهد الثانوية للبناتشمال غزةاالدبي31104650

50.9شادية أبو غزالة الثانوية للبناتشمال غزةاالدبي31104778

53.4شادية أبو غزالة الثانوية للبناتشمال غزةاالدبي31104789

53شادية أبو غزالة الثانوية للبناتشمال غزةاالدبي31104861

54.1عوني الحرتاني الثانوية للبناتشمال غزةاالدبي31104964

51.1عوني الحرتاني الثانوية للبناتشمال غزةاالدبي31104970

53.7عوني الحرتاني الثانوية للبناتشمال غزةاالدبي31104983

50عوني الحرتاني الثانوية للبناتشمال غزةاالدبي31104986

راسبعوني الحرتاني الثانوية للبناتشمال غزةاالدبي31104999

52.1عوني الحرتاني الثانوية للبناتشمال غزةاالدبي31105005

50عوني الحرتاني الثانوية للبناتشمال غزةاالدبي31105043

راسبعوني الحرتاني الثانوية للبناتشمال غزةاالدبي31105050
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61.4عوني الحرتاني الثانوية للبناتشمال غزةاالدبي31105091

54.7الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزةاالدبي31105145

راسبالفالوجا الثانوية للبناتشمال غزةاالدبي31105148

54.4الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزةاالدبي31105150

51.4الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزةاالدبي31105166

54.1الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزةاالدبي31105167

راسبالفالوجا الثانوية للبناتشمال غزةاالدبي31105183

راسبالفالوجا الثانوية للبناتشمال غزةاالدبي31105228

62.6الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزةاالدبي31105241

52الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزةاالدبي31105245

51.6الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزةاالدبي31105265

50.1الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزةاالدبي31105299

راسبالفالوجا الثانوية للبناتشمال غزةاالدبي31105304

راسبأم الفحم الثانوية للبناتشمال غزةاالدبي31105339

59.7أم الفحم الثانوية للبناتشمال غزةاالدبي31105343

55.4أم الفحم الثانوية للبناتشمال غزةاالدبي31105368

60.4أم الفحم الثانوية للبناتشمال غزةاالدبي31105403

54.6الكويت الثانوية للبناتشمال غزةاالدبي31105507

53.1الكويت الثانوية للبناتشمال غزةاالدبي31105510

50.3الكويت الثانوية للبناتشمال غزةاالدبي31105516

52.9الكويت الثانوية للبناتشمال غزةاالدبي31105543

52ذات الصواري الثانوية للبناتشمال غزةاالدبي31105654

راسبذات الصواري الثانوية للبناتشمال غزةاالدبي31105670

56.7ذات الصواري الثانوية للبناتشمال غزةاالدبي31105682

راسبذات الصواري الثانوية للبناتشمال غزةاالدبي31105684

51.7ذات الصواري الثانوية للبناتشمال غزةاالدبي31105698

52.3ذات الصواري الثانوية للبناتشمال غزةاالدبي31105702

50تل الربيع الثانوية للبناتشمال غزةاالدبي31105736

59.4تل الربيع الثانوية للبناتشمال غزةاالدبي31105749

51.3حمد بن خليفة الثانوية للبناتشمال غزةاالدبي31105837

50.9حمد بن خليفة الثانوية للبناتشمال غزةاالدبي31105847

54حمد بن خليفة الثانوية للبناتشمال غزةاالدبي31105896

50.3دراسة خاصةشمال غزةاالدبي31106204

52.4دراسة خاصةشمال غزةاالدبي31106207

66.4دراسة خاصةشمال غزةاالدبي31106209

راسبدراسة خاصةشمال غزةاالدبي31106212

51.7دراسة خاصةشمال غزةاالدبي31106216

50.1دراسة خاصةشمال غزةاالدبي31106221

51.1دراسة خاصةشمال غزةاالدبي31106222

راسبدراسة خاصةشمال غزةاالدبي31106236

50.1دراسة خاصةشمال غزةاالدبي31106237

51دراسة خاصةشمال غزةاالدبي31106251

50.9دراسة خاصةشمال غزةاالدبي31106264

راسبدراسة خاصةشمال غزةاالدبي31106269

57.9دراسة خاصةشمال غزةاالدبي31106324

راسبخليل الرحمن الثانوية للبنينشمال غزةالشرعي31135013

67.4خليل الرحمن الثانوية للبنينشمال غزةالشرعي31135017

راسبخليل الرحمن الثانوية للبنينشمال غزةالشرعي31135024

59خليل الرحمن الثانوية للبنينشمال غزةالشرعي31135034

53.1دراسة خاصةشمال غزةالشرعي31135111

راسبدراسة خاصةشمال غزةالشرعي31135401

52.9دراسة خاصةشمال غزةالشرعي31135403

53.9دراسة خاصةشمال غزةالشرعي31135405

65.9دراسة خاصةشمال غزةالشرعي31135408

راسبدراسة خاصةشمال غزةالشرعي31135411

59.1مهدية الشوا الثانوية للبنينشمال غزةالعلمي31140104

54.7مهدية الشوا الثانوية للبنينشمال غزةالعلمي31140118

59أحمد الشقيري الثانوية للبنينشمال غزةالعلمي31140261

55.1أحمد الشقيري الثانوية للبنينشمال غزةالعلمي31140305

63.1أحمد الشقيري الثانوية للبنينشمال غزةالعلمي31140332

راسبأحمد الشقيري الثانوية للبنينشمال غزةالعلمي31140351

راسبأبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينشمال غزةالعلمي31140374

راسبأبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينشمال غزةالعلمي31140389

63.1أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينشمال غزةالعلمي31140404

62.6أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينشمال غزةالعلمي31140453

63.6عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزةالعلمي31140580

راسبعثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزةالعلمي31140616

راسبدراسة خاصةشمال غزةالعلمي31140712

59.7دراسة خاصةشمال غزةالعلمي31140721

67.6دراسة خاصةشمال غزةالعلمي31140723

64.9دراسة خاصةشمال غزةالعلمي31140728

61.6هايل عبد الحميد الثانوية للبناتشمال غزةالعلمي31141125

66فيصل بن فهد الثانوية للبناتشمال غزةالعلمي31141272

59.3شادية أبو غزالة الثانوية للبناتشمال غزةالعلمي31141290

72شادية أبو غزالة الثانوية للبناتشمال غزةالعلمي31141369

63.6شادية أبو غزالة الثانوية للبناتشمال غزةالعلمي31141385

63.6عوني الحرتاني الثانوية للبناتشمال غزةالعلمي31141415

56.4عوني الحرتاني الثانوية للبناتشمال غزةالعلمي31141431

59.4الفالوجا الثانوية للبناتشمال غزةالعلمي31141531
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65الكويت الثانوية للبناتشمال غزةالعلمي31141597

55الكويت الثانوية للبناتشمال غزةالعلمي31141603

راسبالكويت الثانوية للبناتشمال غزةالعلمي31141634

59.6الكويت الثانوية للبناتشمال غزةالعلمي31141657

65.1الكويت الثانوية للبناتشمال غزةالعلمي31141663

62.3الكويت الثانوية للبناتشمال غزةالعلمي31141689

68.6ذات الصواري الثانوية للبناتشمال غزةالعلمي31141709

63.4تل الربيع الثانوية للبناتشمال غزةالعلمي31141729

67.3تل الربيع الثانوية للبناتشمال غزةالعلمي31141734

راسبدراسة خاصةشمال غزةالعلمي31141801

68.3دراسة خاصةشمال غزةالعلمي31141802

68.4دراسة خاصةشمال غزةالعلمي31141808

59دراسة خاصةشمال غزةالعلمي31141810

57أحمد الشقيري الثانوية للبنينشمال غزةالريادة و األعمال31160008

62.1أحمد الشقيري الثانوية للبنينشمال غزةالريادة و األعمال31160009

54أحمد الشقيري الثانوية للبنينشمال غزةالريادة و األعمال31160021

راسبأحمد الشقيري الثانوية للبنينشمال غزةالريادة و األعمال31160026

53أحمد الشقيري الثانوية للبنينشمال غزةالريادة و األعمال31160028

راسبأحمد الشقيري الثانوية للبنينشمال غزةالريادة و األعمال31160035

50.6عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزةالريادة و األعمال31160038

50.7عثمان بن عفان الثانوية للبنينشمال غزةالريادة و األعمال31160053

51.4دراسة خاصةشمال غزةالريادة و األعمال31160102

51.9هايل عبد الحميد الثانوية للبناتشمال غزةالريادة و األعمال31160208

50.9هايل عبد الحميد الثانوية للبناتشمال غزةالريادة و األعمال31160209

56.3تل الربيع الثانوية للبناتشمال غزةالريادة و األعمال31160255

63.4هاني نعيم الثانوية الزراعيةشمال غزةالزراعي المهني31165002

59.3هاني نعيم الثانوية الزراعيةشمال غزةالزراعي المهني31165010

59.3هاني نعيم الثانوية الزراعيةشمال غزةالزراعي المهني31165011

راسبهاني نعيم الثانوية الزراعيةشمال غزةالزراعي المهني31165016

55.4هاني نعيم الثانوية الزراعيةشمال غزةالزراعي المهني31165017

راسبهاني نعيم الثانوية الزراعيةشمال غزةالزراعي المهني31165022

راسبهاني نعيم الثانوية الزراعيةشمال غزةالزراعي المهني31165023

58.6هاني نعيم الثانوية الزراعيةشمال غزةالزراعي المهني31165032

61.2هاني نعيم الثانوية الزراعيةشمال غزةالزراعي المهني31165035

راسبهاني نعيم الثانوية الزراعيةشمال غزةالزراعي المهني31165050

راسبهاني نعيم الثانوية الزراعيةشمال غزةالزراعي المهني31165053

55.2هاني نعيم الثانوية الزراعيةشمال غزةالزراعي المهني31165061

61هاني نعيم الثانوية الزراعيةشمال غزةالزراعي المهني31165065

56دراسة خاصةشمال غزةالزراعي المهني31165105

58.2هاني نعيم الثانوية الزراعيةشمال غزةكفاءة مهنية زراعي31166107

راسبدراسة خاصةشمال غزةاالدبي31170003

50.4هارون الرشيد الثانوية للبنينخان يونساالدبي32123133

54.1هارون الرشيد الثانوية للبنينخان يونساالدبي32123141

50هارون الرشيد الثانوية للبنينخان يونساالدبي32123157

53.3هارون الرشيد الثانوية للبنينخان يونساالدبي32123167

راسبهارون الرشيد الثانوية للبنينخان يونساالدبي32123176

راسبهارون الرشيد الثانوية للبنينخان يونساالدبي32123181

53.9هارون الرشيد الثانوية للبنينخان يونساالدبي32123182

راسبهارون الرشيد الثانوية للبنينخان يونساالدبي32123239

راسبهارون الرشيد الثانوية للبنينخان يونساالدبي32123283

52.4هارون الرشيد الثانوية للبنينخان يونساالدبي32123291

53.4هارون الرشيد الثانوية للبنينخان يونساالدبي32123309

56.7هارون الرشيد الثانوية للبنينخان يونساالدبي32123329

50.4هارون الرشيد الثانوية للبنينخان يونساالدبي32123333

51.6هارون الرشيد الثانوية للبنينخان يونساالدبي32123345

راسبهارون الرشيد الثانوية للبنينخان يونساالدبي32123414

راسبهارون الرشيد الثانوية للبنينخان يونساالدبي32123417

54.1هارون الرشيد الثانوية للبنينخان يونساالدبي32123441

55.7هارون الرشيد الثانوية للبنينخان يونساالدبي32123475

راسبهارون الرشيد الثانوية للبنينخان يونساالدبي32123488

53.4اإلسراء الثانوية للبنينخان يونساالدبي32123506

54.3اإلسراء الثانوية للبنينخان يونساالدبي32123613

51.4اإلسراء الثانوية للبنينخان يونساالدبي32123637

51.1سمو الشيخ حمد بن خليفة الثانوية للبنينخان يونساالدبي32123664

50.9سمو الشيخ حمد بن خليفة الثانوية للبنينخان يونساالدبي32123684

56الحاج محمد النجار الثانوية للبنينخان يونساالدبي32123733

52.4الحاج محمد النجار الثانوية للبنينخان يونساالدبي32123734

50.4الحاج محمد النجار الثانوية للبنينخان يونساالدبي32123750

54.3الحاج محمد النجار الثانوية للبنينخان يونساالدبي32123783

50الحاج محمد النجار الثانوية للبنينخان يونساالدبي32123787

راسبالحاج محمد النجار الثانوية للبنينخان يونساالدبي32123798

52.4الحاج محمد النجار الثانوية للبنينخان يونساالدبي32123839

53.4الحاج محمد النجار الثانوية للبنينخان يونساالدبي32123889

راسبالحاج محمد النجار الثانوية للبنينخان يونساالدبي32123894

51.6الحاج محمد النجار الثانوية للبنينخان يونساالدبي32123901

راسبالحاج محمد النجار الثانوية للبنينخان يونساالدبي32123914

52الحاج محمد النجار الثانوية للبنينخان يونساالدبي32123992

50خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونساالدبي32124017

50خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونساالدبي32124036
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54خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونساالدبي32124037

53.4خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونساالدبي32124058

58خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونساالدبي32124103

51.9خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونساالدبي32124116

راسبخالد الحسن الثانوية للبنينخان يونساالدبي32124152

55.4خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونساالدبي32124157

راسبخالد الحسن الثانوية للبنينخان يونساالدبي32124166

50خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونساالدبي32124170

52.7خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونساالدبي32124176

52.4خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونساالدبي32124189

53.3خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونساالدبي32124201

50خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونساالدبي32124229

52جرار القدوة الثانوية للبنينخان يونساالدبي32124295

راسبدراسة خاصةخان يونساالدبي32124506

50.9دراسة خاصةخان يونساالدبي32124519

51.1دراسة خاصةخان يونساالدبي32124537

راسبدراسة خاصةخان يونساالدبي32124552

50.9دراسة خاصةخان يونساالدبي32124568

راسبدراسة خاصةخان يونساالدبي32124572

52.1دراسة خاصةخان يونساالدبي32124582

راسبدراسة خاصةخان يونساالدبي32124593

62دراسة خاصةخان يونساالدبي32124602

راسبدراسة خاصةخان يونساالدبي32124605

53.9دراسة خاصةخان يونساالدبي32124614

52.3دراسة خاصةخان يونساالدبي32124619

58.4دراسة خاصةخان يونساالدبي32124620

56.4دراسة خاصةخان يونساالدبي32124638

راسبدراسة خاصةخان يونساالدبي32124642

54.4دراسة خاصةخان يونساالدبي32124644

51دراسة خاصةخان يونساالدبي32124654

راسبدراسة خاصةخان يونساالدبي32124663

50.6دراسة خاصةخان يونساالدبي32124669

50.6دراسة خاصةخان يونساالدبي32124672

50.1دراسة خاصةخان يونساالدبي32124681

52.9دراسة خاصةخان يونساالدبي32124687

راسبدراسة خاصةخان يونساالدبي32124698

63.3دراسة خاصةخان يونساالدبي32124701

راسبدراسة خاصةخان يونساالدبي32124703

راسبدراسة خاصةخان يونساالدبي32124709

51.1دراسة خاصةخان يونساالدبي32124713

51.1دراسة خاصةخان يونساالدبي32124718

راسبدراسة خاصةخان يونساالدبي32124721

53دراسة خاصةخان يونساالدبي32124722

50.6دراسة خاصةخان يونساالدبي32124740

50.9دراسة خاصةخان يونساالدبي32124754

53.6دراسة خاصةخان يونساالدبي32124769

راسبدراسة خاصةخان يونساالدبي32124773

51.4عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونساالدبي32125160

55.7عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونساالدبي32125228

56.6عبد الرحمن األغا الثانوية للبناتخان يونساالدبي32125261

50.4خان يونس الثانوية للبناتخان يونساالدبي32125367

53.6خان يونس الثانوية للبناتخان يونساالدبي32125387

59خان يونس الثانوية للبناتخان يونساالدبي32125422

59.6خان يونس الثانوية للبناتخان يونساالدبي32125432

راسبخان يونس الثانوية للبناتخان يونساالدبي32125454

58.4خان يونس الثانوية للبناتخان يونساالدبي32125455

54.3خان يونس الثانوية للبناتخان يونساالدبي32125459

57.3خان يونس الثانوية للبناتخان يونساالدبي32125461

50خان يونس الثانوية للبناتخان يونساالدبي32125471

راسبفاروق الفرا الثانوية للبناتخان يونساالدبي32125536

51.4فاروق الفرا الثانوية للبناتخان يونساالدبي32125550

53.7فاروق الفرا الثانوية للبناتخان يونساالدبي32125574

52فاروق الفرا الثانوية للبناتخان يونساالدبي32125578

50فاروق الفرا الثانوية للبناتخان يونساالدبي32125601

54.9فاروق الفرا الثانوية للبناتخان يونساالدبي32125612

51.1عكا الثانوية للبناتخان يونساالدبي32125706

راسبعكا الثانوية للبناتخان يونساالدبي32125714

50.3عكا الثانوية للبناتخان يونساالدبي32125716

راسبعكا الثانوية للبناتخان يونساالدبي32125776

52.6عكا الثانوية للبناتخان يونساالدبي32125793

54.9عكا الثانوية للبناتخان يونساالدبي32125882

51.7عكا الثانوية للبناتخان يونساالدبي32125946

52.6بيت المقدس الثانوية للبناتخان يونساالدبي32126032

راسببيت المقدس الثانوية للبناتخان يونساالدبي32126044

53.7بيت المقدس الثانوية للبناتخان يونساالدبي32126048

51.4بيت المقدس الثانوية للبناتخان يونساالدبي32126050

50.1بيت المقدس الثانوية للبناتخان يونساالدبي32126099

راسببيت المقدس الثانوية للبناتخان يونساالدبي32126113

70.4طبريا الثانوية للبناتخان يونساالدبي32126166
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63.4طبريا الثانوية للبناتخان يونساالدبي32126283

راسبطبريا الثانوية للبناتخان يونساالدبي32126308

56.9سليمان اآلغا الثانوية للبناتخان يونساالدبي32126362

54جرار القدوة الثانوية للبناتخان يونساالدبي32126395

52.3دراسة خاصةخان يونساالدبي32126509

راسبدراسة خاصةخان يونساالدبي32126527

راسبدراسة خاصةخان يونساالدبي32126539

راسبدراسة خاصةخان يونساالدبي32126561

50.1دراسة خاصةخان يونساالدبي32126562

56.9خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونسالشرعي32137011

57.3خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونسالشرعي32137027

54.6خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونسالشرعي32137040

راسبدراسة خاصةخان يونسالشرعي32137123

راسبدراسة خاصةخان يونسالشرعي32137129

57.6دراسة خاصةخان يونسالشرعي32137130

راسبدراسة خاصةخان يونسالشرعي32137135

53.6دراسة خاصةخان يونسالشرعي32137144

58.9دراسة خاصةخان يونسالشرعي32137145

55.1دراسة خاصةخان يونسالشرعي32137149

61.6دراسة خاصةخان يونسالشرعي32137150

62.9هارون الرشيد الثانوية للبنينخان يونسالعلمي32152019

57.4هارون الرشيد الثانوية للبنينخان يونسالعلمي32152036

66.6هارون الرشيد الثانوية للبنينخان يونسالعلمي32152062

راسبهارون الرشيد الثانوية للبنينخان يونسالعلمي32152063

64.7هارون الرشيد الثانوية للبنينخان يونسالعلمي32152073

58.4هارون الرشيد الثانوية للبنينخان يونسالعلمي32152075

55.3هارون الرشيد الثانوية للبنينخان يونسالعلمي32152092

68.9هارون الرشيد الثانوية للبنينخان يونسالعلمي32152105

58.6هارون الرشيد الثانوية للبنينخان يونسالعلمي32152127

63.9اإلسراء الثانوية للبنينخان يونسالعلمي32152150

59.1اإلسراء الثانوية للبنينخان يونسالعلمي32152168

راسبالحاج محمد النجار الثانوية للبنينخان يونسالعلمي32152198

راسبالحاج محمد النجار الثانوية للبنينخان يونسالعلمي32152202

راسبالحاج محمد النجار الثانوية للبنينخان يونسالعلمي32152207

60.3الحاج محمد النجار الثانوية للبنينخان يونسالعلمي32152226

57.6الحاج محمد النجار الثانوية للبنينخان يونسالعلمي32152236

60.7الحاج محمد النجار الثانوية للبنينخان يونسالعلمي32152254

65.1الحاج محمد النجار الثانوية للبنينخان يونسالعلمي32152312

راسبالحاج محمد النجار الثانوية للبنينخان يونسالعلمي32152330

راسبخالد الحسن الثانوية للبنينخان يونسالعلمي32152335

66.3خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونسالعلمي32152373

65.1خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونسالعلمي32152414

68خالد الحسن الثانوية للبنينخان يونسالعلمي32152425

راسبدراسة خاصةخان يونسالعلمي32152704

90.7دراسة خاصةخان يونسالعلمي32152714

61.1دراسة خاصةخان يونسالعلمي32152718

راسبدراسة خاصةخان يونسالعلمي32152733

راسبخان يونس الثانوية للبناتخان يونسالعلمي32153191

راسبخان يونس الثانوية للبناتخان يونسالعلمي32153192

راسبخان يونس الثانوية للبناتخان يونسالعلمي32153272

59.4عكا الثانوية للبناتخان يونسالعلمي32153349

58.7عكا الثانوية للبناتخان يونسالعلمي32153352

65.6عكا الثانوية للبناتخان يونسالعلمي32153395

راسبعكا الثانوية للبناتخان يونسالعلمي32153506

راسبطبريا الثانوية للبناتخان يونسالعلمي32153520

67.9دراسة خاصةخان يونسالعلمي32153703

راسبدراسة خاصةخان يونسالعلمي32153709

57.9هارون الرشيد الثانوية للبنينخان يونسالريادة و األعمال32162104

54.6هارون الرشيد الثانوية للبنينخان يونسالريادة و األعمال32162105

راسبهارون الرشيد الثانوية للبنينخان يونسالريادة و األعمال32162109

راسبدراسة خاصةخان يونسالريادة و األعمال32162203

50.7للبنين" أ"بئر السبع الثانوية رفحاالدبي34130102

راسبللبنين" أ"بئر السبع الثانوية رفحاالدبي34130128

52للبنين" أ"بئر السبع الثانوية رفحاالدبي34130129

52للبنين" أ"بئر السبع الثانوية رفحاالدبي34130145

50للبنين" أ"بئر السبع الثانوية رفحاالدبي34130156

52.7للبنين" أ"بئر السبع الثانوية رفحاالدبي34130161

راسبللبنين" أ"بئر السبع الثانوية رفحاالدبي34130164

راسبللبنين" أ"بئر السبع الثانوية رفحاالدبي34130186

50.6للبنين" أ"بئر السبع الثانوية رفحاالدبي34130187

52للبنين" أ"بئر السبع الثانوية رفحاالدبي34130235

51.4للبنين" أ"بئر السبع الثانوية رفحاالدبي34130236

50للبنين" أ"بئر السبع الثانوية رفحاالدبي34130237

57.1للبنين" أ"بئر السبع الثانوية رفحاالدبي34130258

54.1للبنين" أ"بئر السبع الثانوية رفحاالدبي34130262

64.4للبنين" أ"بئر السبع الثانوية رفحاالدبي34130268

54.3للبنين" أ"بئر السبع الثانوية رفحاالدبي34130285

55.9للبنين" أ"بئر السبع الثانوية رفحاالدبي34130286

راسبللبنين" أ"بئر السبع الثانوية رفحاالدبي34130299
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53.7للبنين" أ"بئر السبع الثانوية رفحاالدبي34130331

52.7للبنين" أ"بئر السبع الثانوية رفحاالدبي34130344

52.6للبنين" أ"بئر السبع الثانوية رفحاالدبي34130358

61.7للبنين" أ"بئر السبع الثانوية رفحاالدبي34130372

53للبنين" أ"بئر السبع الثانوية رفحاالدبي34130390

50.1للبنين" أ"بئر السبع الثانوية رفحاالدبي34130400

53للبنين" أ"بئر السبع الثانوية رفحاالدبي34130403

54.1للبنين" أ"بئر السبع الثانوية رفحاالدبي34130422

51.1محمد يوسف النجار الثانوية للبنينرفحاالدبي34130480

52.7محمد يوسف النجار الثانوية للبنينرفحاالدبي34130493

51.9محمد يوسف النجار الثانوية للبنينرفحاالدبي34130499

57.7محمد يوسف النجار الثانوية للبنينرفحاالدبي34130511

50.9محمد يوسف النجار الثانوية للبنينرفحاالدبي34130521

57.7محمد يوسف النجار الثانوية للبنينرفحاالدبي34130530

راسبمحمد يوسف النجار الثانوية للبنينرفحاالدبي34130573

54.6للبنين" أ"الدوحة الثانوية رفحاالدبي34130644

راسبللبنين" أ"الدوحة الثانوية رفحاالدبي34130647

راسبللبنين" أ"الدوحة الثانوية رفحاالدبي34130663

55.9للبنين" أ"الدوحة الثانوية رفحاالدبي34130677

69.4للبنين" أ"الدوحة الثانوية رفحاالدبي34130682

50.1للبنين" أ"الدوحة الثانوية رفحاالدبي34130690

62.3للبنين" أ"الدوحة الثانوية رفحاالدبي34130691

58.4للبنين" أ"الدوحة الثانوية رفحاالدبي34130713

55.9للبنين" أ"الدوحة الثانوية رفحاالدبي34130741

54.6للبنين" أ"الدوحة الثانوية رفحاالدبي34130763

52.3للبنين" أ"الدوحة الثانوية رفحاالدبي34130774

52للبنين" أ"الدوحة الثانوية رفحاالدبي34130775

54.3للبنين" أ"الدوحة الثانوية رفحاالدبي34130788

53.4للبنين" أ"الدوحة الثانوية رفحاالدبي34130796

57.9للبنين" أ"الدوحة الثانوية رفحاالدبي34130813

54.9للبنين" أ"الدوحة الثانوية رفحاالدبي34130843

52.9للبنين" أ"الدوحة الثانوية رفحاالدبي34130853

54.9للبنين" أ"الدوحة الثانوية رفحاالدبي34130891

51.1للبنين" أ"الدوحة الثانوية رفحاالدبي34130911

52.1للبنين" أ"الدوحة الثانوية رفحاالدبي34130917

راسبللبنين" أ"الدوحة الثانوية رفحاالدبي34130922

راسبللبنين" أ"الدوحة الثانوية رفحاالدبي34130935

59.7للبنين" أ"الدوحة الثانوية رفحاالدبي34130939

57.6أحمد ياسين الثانوية للبنينرفحاالدبي34130945

51أحمد ياسين الثانوية للبنينرفحاالدبي34130961

راسبأحمد ياسين الثانوية للبنينرفحاالدبي34130970

55.3أحمد ياسين الثانوية للبنينرفحاالدبي34131008

54.9أحمد ياسين الثانوية للبنينرفحاالدبي34131027

راسبأحمد ياسين الثانوية للبنينرفحاالدبي34131036

51.6أحمد ياسين الثانوية للبنينرفحاالدبي34131037

راسبأحمد ياسين الثانوية للبنينرفحاالدبي34131050

راسبأحمد ياسين الثانوية للبنينرفحاالدبي34131066

50.1أحمد ياسين الثانوية للبنينرفحاالدبي34131075

54.3أحمد ياسين الثانوية للبنينرفحاالدبي34131086

65.4أحمد ياسين الثانوية للبنينرفحاالدبي34131094

56.1أحمد ياسين الثانوية للبنينرفحاالدبي34131116

راسبأحمد ياسين الثانوية للبنينرفحاالدبي34131125

60أحمد ياسين الثانوية للبنينرفحاالدبي34131133

55.9أحمد ياسين الثانوية للبنينرفحاالدبي34131135

راسبأحمد ياسين الثانوية للبنينرفحاالدبي34131139

راسبأحمد ياسين الثانوية للبنينرفحاالدبي34131140

58.6أحمد ياسين الثانوية للبنينرفحاالدبي34131151

57.6أحمد ياسين الثانوية للبنينرفحاالدبي34131168

55أحمد ياسين الثانوية للبنينرفحاالدبي34131209

51.4أحمد ياسين الثانوية للبنينرفحاالدبي34131219

50.7أحمد ياسين الثانوية للبنينرفحاالدبي34131258

50.4أحمد ياسين الثانوية للبنينرفحاالدبي34131269

53.4أحمد ياسين الثانوية للبنينرفحاالدبي34131312

50.3دراسة خاصةرفحاالدبي34131512

55.6دراسة خاصةرفحاالدبي34131531

59دراسة خاصةرفحاالدبي34131536

67.7دراسة خاصةرفحاالدبي34131537

58.3دراسة خاصةرفحاالدبي34131541

63.7دراسة خاصةرفحاالدبي34131545

راسبدراسة خاصةرفحاالدبي34131546

62.6دراسة خاصةرفحاالدبي34131549

58.4دراسة خاصةرفحاالدبي34131557

57.6دراسة خاصةرفحاالدبي34131558

53.3دراسة خاصةرفحاالدبي34131582

53.6دراسة خاصةرفحاالدبي34131588

راسبدراسة خاصةرفحاالدبي34131593

58.9دراسة خاصةرفحاالدبي34131594

راسبدراسة خاصةرفحاالدبي34131596

53.6دراسة خاصةرفحاالدبي34131599
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51.4دراسة خاصةرفحاالدبي34131601

56.7دراسة خاصةرفحاالدبي34131604

50دراسة خاصةرفحاالدبي34131608

54دراسة خاصةرفحاالدبي34131610

54.6دراسة خاصةرفحاالدبي34131616

53دراسة خاصةرفحاالدبي34131624

53.6دراسة خاصةرفحاالدبي34131629

52.1دراسة خاصةرفحاالدبي34131650

63.6دراسة خاصةرفحاالدبي34131651

59.6دراسة خاصةرفحاالدبي34131653

راسبدراسة خاصةرفحاالدبي34131662

56دراسة خاصةرفحاالدبي34131691

راسبدراسة خاصةرفحاالدبي34131703

51دراسة خاصةرفحاالدبي34131717

51.3دراسة خاصةرفحاالدبي34131721

51.9دراسة خاصةرفحاالدبي34131725

60.1دراسة خاصةرفحاالدبي34131736

61.9دراسة خاصةرفحاالدبي34131742

60.3دراسة خاصةرفحاالدبي34131748

60.9دراسة خاصةرفحاالدبي34131751

60.1دراسة خاصةرفحاالدبي34131754

55.6دراسة خاصةرفحاالدبي34131755

55.1دراسة خاصةرفحاالدبي34131756

راسبدراسة خاصةرفحاالدبي34131758

58.3دراسة خاصةرفحاالدبي34131762

راسبدراسة خاصةرفحاالدبي34131764

راسبدراسة خاصةرفحاالدبي34131765

51.6دراسة خاصةرفحاالدبي34131774

50.6دراسة خاصةرفحاالدبي34131783

راسبدراسة خاصةرفحاالدبي34131802

55.3دراسة خاصةرفحاالدبي34131814

52.3دراسة خاصةرفحاالدبي34131819

59.7دراسة خاصةرفحاالدبي34131820

53.7دراسة خاصةرفحاالدبي34131823

50.6دراسة خاصةرفحاالدبي34131834

راسبدراسة خاصةرفحاالدبي34131836

61.4دراسة خاصةرفحاالدبي34131843

راسبآمنه بنت وهب الثانوية للبناترفحاالدبي34132162

55.9آمنه بنت وهب الثانوية للبناترفحاالدبي34132204

63آمنه بنت وهب الثانوية للبناترفحاالدبي34132218

راسبآمنه بنت وهب الثانوية للبناترفحاالدبي34132240

راسبشهداء رفح الثانوية للبناترفحاالدبي34132449

راسبالقدس الثانوية للبناترفحاالدبي34132542

57.9القدس الثانوية للبناترفحاالدبي34132670

51.6ثانوية الكويت للبناترفحاالدبي34132739

59.9ثانوية الكويت للبناترفحاالدبي34132802

راسبمريم فرحات الثانوية للبناترفحاالدبي34132823

61مريم فرحات الثانوية للبناترفحاالدبي34132857

53.1مريم فرحات الثانوية للبناترفحاالدبي34132859

راسبمريم فرحات الثانوية للبناترفحاالدبي34132882

62.3مريم فرحات الثانوية للبناترفحاالدبي34132893

راسبمريم فرحات الثانوية للبناترفحاالدبي34132938

راسبالقادسية الثانوية للبناترفحاالدبي34133024

66.1القادسية الثانوية للبناترفحاالدبي34133079

56.6القادسية الثانوية للبناترفحاالدبي34133115

راسبالقادسية الثانوية للبناترفحاالدبي34133152

راسبالقادسية الثانوية للبناترفحاالدبي34133181

راسبشفا عمرو الثانوية للبناترفحاالدبي34133233

راسبشفا عمرو الثانوية للبناترفحاالدبي34133294

50شفا عمرو الثانوية للبناترفحاالدبي34133338

60.4شفا عمرو الثانوية للبناترفحاالدبي34133359

59.3شفا عمرو الثانوية للبناترفحاالدبي34133376

52.4شفا عمرو الثانوية للبناترفحاالدبي34133381

53.6شفا عمرو الثانوية للبناترفحاالدبي34133446

53.1الشوكة الثانوية للبناترفحاالدبي34133545

52.3الشوكة الثانوية للبناترفحاالدبي34133547

50.6الشوكة الثانوية للبناترفحاالدبي34133558

65.7دراسة خاصةرفحاالدبي34133712

راسبدراسة خاصةرفحاالدبي34133726

50.3دراسة خاصةرفحاالدبي34133727

راسبدراسة خاصةرفحاالدبي34133739

56.1دراسة خاصةرفحاالدبي34133775

51.4دراسة خاصةرفحاالدبي34133788

52.1دراسة خاصةرفحاالدبي34133793

60.3دراسة خاصةرفحاالدبي34133795

راسبدراسة خاصةرفحاالدبي34133813

60.3محمد يوسف النجار الثانوية للبنينرفحالشرعي34137706

راسبمحمد يوسف النجار الثانوية للبنينرفحالشرعي34137722

59.9محمد يوسف النجار الثانوية للبنينرفحالشرعي34137729
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67.3محمد يوسف النجار الثانوية للبنينرفحالشرعي34137731

راسبمحمد يوسف النجار الثانوية للبنينرفحالشرعي34137744

69.4محمد يوسف النجار الثانوية للبنينرفحالشرعي34137745

51.3دراسة خاصةرفحالشرعي34137808

60.1دراسة خاصةرفحالشرعي34137819

61.6دراسة خاصةرفحالشرعي34137822

66دراسة خاصةرفحالشرعي34137826

52.9دراسة خاصةرفحالشرعي34137835

راسبآمنه بنت وهب الثانوية للبناترفحالشرعي34137901

64شفا عمرو الثانوية للبناترفحالشرعي34137923

راسبشفا عمرو الثانوية للبناترفحالشرعي34137928

راسبشفا عمرو الثانوية للبناترفحالشرعي34137931

55.7شفا عمرو الثانوية للبناترفحالشرعي34137941

59.3للبنين" أ"بئر السبع الثانوية رفحالعلمي34155124

64.1للبنين" أ"بئر السبع الثانوية رفحالعلمي34155133

62.7للبنين" أ"بئر السبع الثانوية رفحالعلمي34155140

راسبللبنين" أ"بئر السبع الثانوية رفحالعلمي34155144

راسبللبنين" أ"بئر السبع الثانوية رفحالعلمي34155152

62.1للبنين" أ"بئر السبع الثانوية رفحالعلمي34155166

63.4للبنين" أ"بئر السبع الثانوية رفحالعلمي34155170

راسبللبنين" أ"بئر السبع الثانوية رفحالعلمي34155179

63للبنين" أ"بئر السبع الثانوية رفحالعلمي34155188

62.9للبنين" أ"بئر السبع الثانوية رفحالعلمي34155194

83.9للبنين" أ"بئر السبع الثانوية رفحالعلمي34155214

راسبللبنين" أ"بئر السبع الثانوية رفحالعلمي34155221

67للبنين" أ"بئر السبع الثانوية رفحالعلمي34155224

راسبللبنين" أ"الدوحة الثانوية رفحالعلمي34155250

راسبللبنين" أ"الدوحة الثانوية رفحالعلمي34155253

63.1للبنين" أ"الدوحة الثانوية رفحالعلمي34155259

64.1للبنين" أ"الدوحة الثانوية رفحالعلمي34155266

راسبللبنين" أ"الدوحة الثانوية رفحالعلمي34155275

75للبنين" أ"الدوحة الثانوية رفحالعلمي34155282

66.4للبنين" أ"الدوحة الثانوية رفحالعلمي34155301

71للبنين" أ"الدوحة الثانوية رفحالعلمي34155319

62.6للبنين" أ"الدوحة الثانوية رفحالعلمي34155323

64.1للبنين" أ"الدوحة الثانوية رفحالعلمي34155355

59.6للبنين" أ"الدوحة الثانوية رفحالعلمي34155356

65.1للبنين" أ"الدوحة الثانوية رفحالعلمي34155370

64.4للبنين" أ"الدوحة الثانوية رفحالعلمي34155381

60.4للبنين" أ"الدوحة الثانوية رفحالعلمي34155393

راسبأحمد ياسين الثانوية للبنينرفحالعلمي34155451

راسبأحمد ياسين الثانوية للبنينرفحالعلمي34155476

65أحمد ياسين الثانوية للبنينرفحالعلمي34155492

52.4أحمد ياسين الثانوية للبنينرفحالعلمي34155495

66.4أحمد ياسين الثانوية للبنينرفحالعلمي34155502

56.7دراسة خاصةرفحالعلمي34155723

74.3شهداء رفح الثانوية للبناترفحالعلمي34156113

57.4شهداء رفح الثانوية للبناترفحالعلمي34156135

60.3شهداء رفح الثانوية للبناترفحالعلمي34156165

61.1شهداء رفح الثانوية للبناترفحالعلمي34156187

راسبشهداء رفح الثانوية للبناترفحالعلمي34156221

راسبشهداء رفح الثانوية للبناترفحالعلمي34156268

راسبشهداء رفح الثانوية للبناترفحالعلمي34156296

60.4القدس الثانوية للبناترفحالعلمي34156338

65.3ثانوية الكويت للبناترفحالعلمي34156400

راسبمريم فرحات الثانوية للبناترفحالعلمي34156425

59.7مريم فرحات الثانوية للبناترفحالعلمي34156462

راسبمريم فرحات الثانوية للبناترفحالعلمي34156476

راسبالقادسية الثانوية للبناترفحالعلمي34156548

62.9القادسية الثانوية للبناترفحالعلمي34156556

59.7شفا عمرو الثانوية للبناترفحالعلمي34156593

راسبشفا عمرو الثانوية للبناترفحالعلمي34156609

60.1شفا عمرو الثانوية للبناترفحالعلمي34156635

67.4شفا عمرو الثانوية للبناترفحالعلمي34156666

60دراسة خاصةرفحالعلمي34156703

67.4دراسة خاصةرفحالعلمي34156712

67.6للبنين" أ"بئر السبع الثانوية رفحالريادة و األعمال34162701

51.4للبنين" أ"بئر السبع الثانوية رفحالريادة و األعمال34162705

55.4للبنين" أ"بئر السبع الثانوية رفحالريادة و األعمال34162713

راسبدراسة خاصةرفحالريادة و األعمال34162801

54.7ثانوية الكويت للبناترفحالريادة و األعمال34162916

53.1شفا عمرو الثانوية للبناترفحالريادة و األعمال34162920

55.1شفا عمرو الثانوية للبناترفحالريادة و األعمال34162922

53شفا عمرو الثانوية للبناترفحالريادة و األعمال34162926

راسبشفا عمرو الثانوية للبناترفحالريادة و األعمال34162934

50.4عبد الكريم العكلوك الثانوية للبنينالوسطىاالدبي35118110

52.4عبد الكريم العكلوك الثانوية للبنينالوسطىاالدبي35118166

50.9عبد الكريم العكلوك الثانوية للبنينالوسطىاالدبي35118169

50عبد الكريم العكلوك الثانوية للبنينالوسطىاالدبي35118192
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50.9عبد الكريم العكلوك الثانوية للبنينالوسطىاالدبي35118198

50عبد الكريم العكلوك الثانوية للبنينالوسطىاالدبي35118211

51.3عبد الكريم العكلوك الثانوية للبنينالوسطىاالدبي35118221

51.3عبد الكريم العكلوك الثانوية للبنينالوسطىاالدبي35118224

راسبعبد الكريم العكلوك الثانوية للبنينالوسطىاالدبي35118230

50.9للبنين" أ"المنفلوطي الثانوية الوسطىاالدبي35118268

51.7للبنين" أ"المنفلوطي الثانوية الوسطىاالدبي35118270

53.1للبنين" أ"المنفلوطي الثانوية الوسطىاالدبي35118282

راسبللبنين" أ"المنفلوطي الثانوية الوسطىاالدبي35118306

50.6للبنين" أ"المنفلوطي الثانوية الوسطىاالدبي35118328

53.7للبنين" أ"المنفلوطي الثانوية الوسطىاالدبي35118340

52.7للبنين" أ"المنفلوطي الثانوية الوسطىاالدبي35118342

53للبنين" أ"المنفلوطي الثانوية الوسطىاالدبي35118373

55.6للبنين" أ"المنفلوطي الثانوية الوسطىاالدبي35118376

51.4للبنين" أ"المنفلوطي الثانوية الوسطىاالدبي35118386

50.4للبنين" أ"المنفلوطي الثانوية الوسطىاالدبي35118408

55.9للبنين" أ"المنفلوطي الثانوية الوسطىاالدبي35118416

راسبللبنين" أ"المنفلوطي الثانوية الوسطىاالدبي35118428

50للبنين" أ"المنفلوطي الثانوية الوسطىاالدبي35118433

راسبللبنين" أ"المنفلوطي الثانوية الوسطىاالدبي35118440

53.1للبنين" أ"المنفلوطي الثانوية الوسطىاالدبي35118451

57.6للبنين" أ"المنفلوطي الثانوية الوسطىاالدبي35118498

52.3للبنين" أ"المنفلوطي الثانوية الوسطىاالدبي35118509

55.7للبنين" أ"المنفلوطي الثانوية الوسطىاالدبي35118515

50.4شهداء المغازي الثانوية للبنينالوسطىاالدبي35118536

راسبشهداء المغازي الثانوية للبنينالوسطىاالدبي35118549

59.1شهداء المغازي الثانوية للبنينالوسطىاالدبي35118614

راسبشهداء المغازي الثانوية للبنينالوسطىاالدبي35118619

58شهداء المغازي الثانوية للبنينالوسطىاالدبي35118650

51شهداء المغازي الثانوية للبنينالوسطىاالدبي35118652

50.6الشهيد ابراهيم المقادمة الثانوية للبنينالوسطىاالدبي35118680

راسبالشهيد ابراهيم المقادمة الثانوية للبنينالوسطىاالدبي35118692

راسبالشهيد ابراهيم المقادمة الثانوية للبنينالوسطىاالدبي35118701

55الشهيد ابراهيم المقادمة الثانوية للبنينالوسطىاالدبي35118748

65.3العز بن عبد السالم الثانوية للبنينالوسطىاالدبي35118753

52.9العز بن عبد السالم الثانوية للبنينالوسطىاالدبي35118758

راسبالعز بن عبد السالم الثانوية للبنينالوسطىاالدبي35118804

51.9العز بن عبد السالم الثانوية للبنينالوسطىاالدبي35118818

راسبالعز بن عبد السالم الثانوية للبنينالوسطىاالدبي35118831

58.4العز بن عبد السالم الثانوية للبنينالوسطىاالدبي35118912

راسبشهداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطىاالدبي35118928

53.1شهداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطىاالدبي35118953

52شهداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطىاالدبي35118961

59.9شهداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطىاالدبي35118977

54شهداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطىاالدبي35118998

52شهداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطىاالدبي35119002

56شهداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطىاالدبي35119003

50.3شهداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطىاالدبي35119023

50.1شهداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطىاالدبي35119026

53.3شهداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطىاالدبي35119053

51.4فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطىاالدبي35119074

55فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطىاالدبي35119116

راسبفتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطىاالدبي35119193

50فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطىاالدبي35119251

59.4فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطىاالدبي35119285

50فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطىاالدبي35119294

راسبخالد بن الوليد الثانوية للبنينالوسطىاالدبي35119334

51.1خالد بن الوليد الثانوية للبنينالوسطىاالدبي35119342

راسبخالد بن الوليد الثانوية للبنينالوسطىاالدبي35119350

56.4خالد بن الوليد الثانوية للبنينالوسطىاالدبي35119351

54.9خالد بن الوليد الثانوية للبنينالوسطىاالدبي35119411

50.1خالد بن الوليد الثانوية للبنينالوسطىاالدبي35119418

راسبخالد بن الوليد الثانوية للبنينالوسطىاالدبي35119472

راسبدراسة خاصةالوسطىاالدبي35119616

راسبدراسة خاصةالوسطىاالدبي35119624

60.6دراسة خاصةالوسطىاالدبي35119629

53دراسة خاصةالوسطىاالدبي35119655

راسبدراسة خاصةالوسطىاالدبي35119659

راسبدراسة خاصةالوسطىاالدبي35119661

راسبدراسة خاصةالوسطىاالدبي35119666

55.9دراسة خاصةالوسطىاالدبي35119667

راسبدراسة خاصةالوسطىاالدبي35119668

راسبدراسة خاصةالوسطىاالدبي35119677

51.1دراسة خاصةالوسطىاالدبي35119690

50.1دراسة خاصةالوسطىاالدبي35119693

52.6دراسة خاصةالوسطىاالدبي35119696

راسبدراسة خاصةالوسطىاالدبي35119712

53.3دراسة خاصةالوسطىاالدبي35119731

52.4دراسة خاصةالوسطىاالدبي35119745
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51.1دراسة خاصةالوسطىاالدبي35119751

54.3دراسة خاصةالوسطىاالدبي35119761

51.3دراسة خاصةالوسطىاالدبي35119762

52.7دراسة خاصةالوسطىاالدبي35119763

51.1دراسة خاصةالوسطىاالدبي35119772

55.3دراسة خاصةالوسطىاالدبي35119776

53.7دراسة خاصةالوسطىاالدبي35119780

راسبدراسة خاصةالوسطىاالدبي35119786

52.1دراسة خاصةالوسطىاالدبي35119789

50دراسة خاصةالوسطىاالدبي35119795

56.3دراسة خاصةالوسطىاالدبي35119800

راسبدراسة خاصةالوسطىاالدبي35119813

50.3دراسة خاصةالوسطىاالدبي35119840

51.7سكينة بنت الحسين الثانوية للبناتالوسطىاالدبي35120209

51.6سكينة بنت الحسين الثانوية للبناتالوسطىاالدبي35120312

راسبمريم بنت عمران الثانوية للبناتالوسطىاالدبي35120493

راسبمريم بنت عمران الثانوية للبناتالوسطىاالدبي35120520

58.1مريم بنت عمران الثانوية للبناتالوسطىاالدبي35120531

53.6شهداء دير البلح الثانوية للبناتالوسطىاالدبي35120593

56.4شهداء دير البلح الثانوية للبناتالوسطىاالدبي35120645

52.3شهداء دير البلح الثانوية للبناتالوسطىاالدبي35120681

55.9شهداء دير البلح الثانوية للبناتالوسطىاالدبي35120754

راسبرفيدة األسلمية الثانوية للبناتالوسطىاالدبي35120763

راسبرفيدة األسلمية الثانوية للبناتالوسطىاالدبي35120827

51.7رفيدة األسلمية الثانوية للبناتالوسطىاالدبي35120838

راسبرفيدة األسلمية الثانوية للبناتالوسطىاالدبي35120858

51.4رفيدة األسلمية الثانوية للبناتالوسطىاالدبي35120894

راسبصبرا وشاتيال الثانوية للبناتالوسطىاالدبي35121047

53.7صبرا وشاتيال الثانوية للبناتالوسطىاالدبي35121060

57.1صبرا وشاتيال الثانوية للبناتالوسطىاالدبي35121063

52.6قيساريا الثانوية المشتركةالوسطىاالدبي35121085

51.9ممدوح صيدم الثانوية للبناتالوسطىاالدبي35121161

50ممدوح صيدم الثانوية للبناتالوسطىاالدبي35121170

54ممدوح صيدم الثانوية للبناتالوسطىاالدبي35121194

58.4الرياض الثانوية للبناتالوسطىاالدبي35121333

53.4الرياض الثانوية للبناتالوسطىاالدبي35121347

52.1مسقط النصيرات الثانوية للبناتالوسطىاالدبي35121382

62.1مسقط النصيرات الثانوية للبناتالوسطىاالدبي35121466

50.6العروبة الثانوية للبناتالوسطىاالدبي35121565

53العروبة الثانوية للبناتالوسطىاالدبي35121585

57.7العروبة الثانوية للبناتالوسطىاالدبي35121615

65.9العروبة الثانوية للبناتالوسطىاالدبي35121659

راسبالعروبة الثانوية للبناتالوسطىاالدبي35121664

52.4العروبة الثانوية للبناتالوسطىاالدبي35121689

59.6للبنات" أ"البريج الثانوية الوسطىاالدبي35121753

راسبللبنات" أ"البريج الثانوية الوسطىاالدبي35121801

52.1للبنات" أ"البريج الثانوية الوسطىاالدبي35121895

راسبللبنات" أ"البريج الثانوية الوسطىاالدبي35121942

51.3للبنات" أ"البريج الثانوية الوسطىاالدبي35121952

راسبللبنات" أ"البريج الثانوية الوسطىاالدبي35121982

55.9دراسة خاصةالوسطىاالدبي35122203

53دراسة خاصةالوسطىاالدبي35122218

راسبدراسة خاصةالوسطىاالدبي35122223

51.4دراسة خاصةالوسطىاالدبي35122224

راسبدراسة خاصةالوسطىاالدبي35122227

50.4دراسة خاصةالوسطىاالدبي35122228

52.3دراسة خاصةالوسطىاالدبي35122232

راسبدراسة خاصةالوسطىاالدبي35122239

54دراسة خاصةالوسطىاالدبي35122242

50دراسة خاصةالوسطىاالدبي35122245

راسبدراسة خاصةالوسطىاالدبي35122247

50.1دراسة خاصةالوسطىاالدبي35122248

52.6دراسة خاصةالوسطىاالدبي35122249

51.9دراسة خاصةالوسطىاالدبي35122258

51.7دراسة خاصةالوسطىاالدبي35122266

50دراسة خاصةالوسطىاالدبي35122268

52.3دراسة خاصةالوسطىاالدبي35122273

راسبللبنين" أ"المنفلوطي الثانوية الوسطىالشرعي35136511

52.6للبنين" أ"المنفلوطي الثانوية الوسطىالشرعي35136512

60.3للبنين" أ"المنفلوطي الثانوية الوسطىالشرعي35136531

راسبللبنين" أ"المنفلوطي الثانوية الوسطىالشرعي35136536

74.4العز بن عبد السالم الثانوية للبنينالوسطىالشرعي35136547

71دراسة خاصةالوسطىالشرعي35136614

55.6دراسة خاصةالوسطىالشرعي35136627

راسبدراسة خاصةالوسطىالشرعي35136629

53دراسة خاصةالوسطىالشرعي35136645

53.3دراسة خاصةالوسطىالشرعي35136652

راسبرفيدة األسلمية الثانوية للبناتالوسطىالشرعي35136719

راسبرفيدة األسلمية الثانوية للبناتالوسطىالشرعي35136738



النتيجهالمدرسةالمديريةالفرعرقم الجلوس

51.6الرياض الثانوية للبناتالوسطىالشرعي35136765

55.4العروبة الثانوية للبناتالوسطىالشرعي35136796

51.3للبنات" أ"البريج الثانوية الوسطىالشرعي35136833

59.7عبد الكريم العكلوك الثانوية للبنينالوسطىالعلمي35150107

66.7عبد الكريم العكلوك الثانوية للبنينالوسطىالعلمي35150111

59.6عبد الكريم العكلوك الثانوية للبنينالوسطىالعلمي35150146

65.6للبنين" أ"المنفلوطي الثانوية الوسطىالعلمي35150169

59.4للبنين" أ"المنفلوطي الثانوية الوسطىالعلمي35150182

57.6للبنين" أ"المنفلوطي الثانوية الوسطىالعلمي35150227

63.4للبنين" أ"المنفلوطي الثانوية الوسطىالعلمي35150240

62.6للبنين" أ"المنفلوطي الثانوية الوسطىالعلمي35150266

55.6شهداء المغازي الثانوية للبنينالوسطىالعلمي35150316

69.6شهداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطىالعلمي35150422

55.7شهداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطىالعلمي35150451

58.1شهداء النصيرات الثانوية للبنينالوسطىالعلمي35150462

66فتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطىالعلمي35150523

راسبفتحي البلعاوي الثانوية للبنينالوسطىالعلمي35150543

راسبخالد بن الوليد الثانوية للبنينالوسطىالعلمي35150556

راسبخالد بن الوليد الثانوية للبنينالوسطىالعلمي35150615

56.7دراسة خاصةالوسطىالعلمي35150708

56.6دراسة خاصةالوسطىالعلمي35150715

راسبدراسة خاصةالوسطىالعلمي35150717

61.6سكينة بنت الحسين الثانوية للبناتالوسطىالعلمي35151155

62.4مريم بنت عمران الثانوية للبناتالوسطىالعلمي35151268

راسبشهداء دير البلح الثانوية للبناتالوسطىالعلمي35151307

راسبرفيدة األسلمية الثانوية للبناتالوسطىالعلمي35151350

راسبرفيدة األسلمية الثانوية للبناتالوسطىالعلمي35151375

64.1صبرا وشاتيال الثانوية للبناتالوسطىالعلمي35151399

55.3للبنات" أ"البريج الثانوية الوسطىالعلمي35151669

راسبللبنات" أ"البريج الثانوية الوسطىالعلمي35151711

61.9للبنات" أ"البريج الثانوية الوسطىالعلمي35151737

68.3للبنات" أ"البريج الثانوية الوسطىالعلمي35151742

66.9للبنات" أ"البريج الثانوية الوسطىالعلمي35151743

راسبدراسة خاصةالوسطىالعلمي35151808

60.1دراسة خاصةالوسطىالعلمي35151810

راسبدير البلح الثانوية الصناعيةالوسطىالصناعي35165403

راسبدير البلح الثانوية الصناعيةالوسطىالصناعي35165416

60.4دير البلح الثانوية الصناعيةالوسطىالصناعي35165431

راسبدير البلح الثانوية الصناعيةالوسطىالصناعي35165451

56.8دير البلح الثانوية الصناعيةالوسطىالصناعي35165453

راسبدير البلح الثانوية الصناعيةالوسطىالصناعي35165456

راسبدير البلح الثانوية الصناعيةالوسطىالصناعي35165458

63.5دير البلح الثانوية الصناعيةالوسطىالصناعي35165488

81.4دراسة خاصةالوسطىالصناعي35165603

64دراسة خاصةالوسطىالصناعي35165607

راسبدراسة خاصةالوسطىالصناعي35165608

راسبدراسة خاصةالوسطىالصناعي35165612

55.5دير البلح الثانوية الصناعيةالوسطىكفاءة مهنية صناعي35166502

راسبدراسة خاصةالوسطىالريادة و األعمال35177401

63.7جمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزةاالدبي36107223

50.4جمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزةاالدبي36107229

راسبجمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزةاالدبي36107264

60.3جمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزةاالدبي36107309

راسبجمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزةاالدبي36107313

راسبجمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزةاالدبي36107323

50.9جمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزةاالدبي36107365

54.1جمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزةاالدبي36107367

راسبجمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزةاالدبي36107390

51جمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزةاالدبي36107409

54.4شهداء الشجاعية الثانوية للبنينشرق غزةاالدبي36107470

راسبشهداء الشجاعية الثانوية للبنينشرق غزةاالدبي36107484

52.6شهداء الشجاعية الثانوية للبنينشرق غزةاالدبي36107489

54.1شهداء الشجاعية الثانوية للبنينشرق غزةاالدبي36107495

51.9شهداء الشجاعية الثانوية للبنينشرق غزةاالدبي36107500

راسبشهداء الشجاعية الثانوية للبنينشرق غزةاالدبي36107522

58.1شهداء الشجاعية الثانوية للبنينشرق غزةاالدبي36107532

52.7شهداء الشجاعية الثانوية للبنينشرق غزةاالدبي36107584

راسبشهداء الشجاعية الثانوية للبنينشرق غزةاالدبي36107630

راسبعبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزةاالدبي36107666

56عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزةاالدبي36107686

55.9عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزةاالدبي36107726

50عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزةاالدبي36107788

راسبعبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزةاالدبي36107791

53.9عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزةاالدبي36107835

51.1عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزةاالدبي36107839

50عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزةاالدبي36107845

راسبعبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزةاالدبي36107848

51.3عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزةاالدبي36107866

51.6عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزةاالدبي36107874
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54عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزةاالدبي36107876

راسبعبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزةاالدبي36107891

56.9عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزةاالدبي36107895

52.3عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزةاالدبي36107920

60.6عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزةاالدبي36107940

55.9عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزةاالدبي36107942

52.9عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزةاالدبي36107943

راسبعبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزةاالدبي36107989

راسبعبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزةاالدبي36107993

راسبللبنين" أ " شهداء الزيتون الثانوية شرق غزةاالدبي36108018

50.4للبنين" أ " شهداء الزيتون الثانوية شرق غزةاالدبي36108089

50للبنين" أ " شهداء الزيتون الثانوية شرق غزةاالدبي36108135

53للبنين" أ " شهداء الزيتون الثانوية شرق غزةاالدبي36108152

52.6للبنين" أ " شهداء الزيتون الثانوية شرق غزةاالدبي36108170

راسبللبنين" أ " شهداء الزيتون الثانوية شرق غزةاالدبي36108177

51.4للبنين" أ " شهداء الزيتون الثانوية شرق غزةاالدبي36108191

راسبللبنين" أ " شهداء الزيتون الثانوية شرق غزةاالدبي36108207

راسبللبنين" أ " شهداء الزيتون الثانوية شرق غزةاالدبي36108229

راسبللبنين" أ " شهداء الزيتون الثانوية شرق غزةاالدبي36108257

50للبنين" أ " شهداء الزيتون الثانوية شرق غزةاالدبي36108262

53للبنين" أ " شهداء الزيتون الثانوية شرق غزةاالدبي36108281

50.6للبنين" أ " شهداء الزيتون الثانوية شرق غزةاالدبي36108304

راسبدار االرقم الثانوية للبنينشرق غزةاالدبي36108338

52.4دار االرقم الثانوية للبنينشرق غزةاالدبي36108342

54.1دراسة خاصةشرق غزةاالدبي36108508

53.7دراسة خاصةشرق غزةاالدبي36108510

راسبدراسة خاصةشرق غزةاالدبي36108535

54.6دراسة خاصةشرق غزةاالدبي36108542

68دراسة خاصةشرق غزةاالدبي36108579

53.3دراسة خاصةشرق غزةاالدبي36108582

50.7دراسة خاصةشرق غزةاالدبي36108597

56.1دراسة خاصةشرق غزةاالدبي36108612

60.9دراسة خاصةشرق غزةاالدبي36108615

راسبدراسة خاصةشرق غزةاالدبي36108618

راسبدراسة خاصةشرق غزةاالدبي36108628

53.6دراسة خاصةشرق غزةاالدبي36108633

53.7دراسة خاصةشرق غزةاالدبي36108641

راسبدراسة خاصةشرق غزةاالدبي36108645

راسبدراسة خاصةشرق غزةاالدبي36108652

راسبدراسة خاصةشرق غزةاالدبي36108653

راسبدراسة خاصةشرق غزةاالدبي36108658

56.3دراسة خاصةشرق غزةاالدبي36108661

55.4دراسة خاصةشرق غزةاالدبي36108663

54.7دراسة خاصةشرق غزةاالدبي36108664

57.7دراسة خاصةشرق غزةاالدبي36108666

راسبدراسة خاصةشرق غزةاالدبي36108674

58.9دراسة خاصةشرق غزةاالدبي36108690

راسبدراسة خاصةشرق غزةاالدبي36108696

63.1للبنات" أ"الشجاعية الثانوية شرق غزةاالدبي36109295

54.1للبنات" أ"الشجاعية الثانوية شرق غزةاالدبي36109359

راسبللبنات" أ"الشجاعية الثانوية شرق غزةاالدبي36109396

56.6للبنات" أ"الشجاعية الثانوية شرق غزةاالدبي36109406

56.6للبنات" أ"دالل المغربي الثانوية شرق غزةاالدبي36109424

56.1للبنات" أ"دالل المغربي الثانوية شرق غزةاالدبي36109471

راسبللبنات" أ"دالل المغربي الثانوية شرق غزةاالدبي36109482

54للبنات" أ"دالل المغربي الثانوية شرق غزةاالدبي36109493

58.4للبنات" أ"دالل المغربي الثانوية شرق غزةاالدبي36109516

51.6للبنات" أ"دالل المغربي الثانوية شرق غزةاالدبي36109600

50للبنات" أ"دالل المغربي الثانوية شرق غزةاالدبي36109646

53.9للبنات" أ"دالل المغربي الثانوية شرق غزةاالدبي36109660

51.7للبنات" أ"دالل المغربي الثانوية شرق غزةاالدبي36109667

51.4للبنات" أ"دالل المغربي الثانوية شرق غزةاالدبي36109702

54.3للبنات" أ"دالل المغربي الثانوية شرق غزةاالدبي36109704

65.4للبنات" أ"دالل المغربي الثانوية شرق غزةاالدبي36109717

63.6للبنات" أ"دالل المغربي الثانوية شرق غزةاالدبي36109756

50.3شعبان الريس الثانوية للبناتشرق غزةاالدبي36109775

52.6شعبان الريس الثانوية للبناتشرق غزةاالدبي36109780

راسبشعبان الريس الثانوية للبناتشرق غزةاالدبي36109798

56.6شعبان الريس الثانوية للبناتشرق غزةاالدبي36109811

58شعبان الريس الثانوية للبناتشرق غزةاالدبي36109812

54.6شعبان الريس الثانوية للبناتشرق غزةاالدبي36109843

58.4شعبان الريس الثانوية للبناتشرق غزةاالدبي36109850

راسبالرملة الثانوية للبناتشرق غزةاالدبي36109995

53.4الرملة الثانوية للبناتشرق غزةاالدبي36110000

50.4الرملة الثانوية للبناتشرق غزةاالدبي36110019

51.3الرملة الثانوية للبناتشرق غزةاالدبي36110035

53.3الرملة الثانوية للبناتشرق غزةاالدبي36110076

50.1الرملة الثانوية للبناتشرق غزةاالدبي36110089

راسبالرملة الثانوية للبناتشرق غزةاالدبي36110096
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64.4الرملة الثانوية للبناتشرق غزةاالدبي36110103

راسبالرملة الثانوية للبناتشرق غزةاالدبي36110106

52.9الرملة الثانوية للبناتشرق غزةاالدبي36110125

راسبالرملة الثانوية للبناتشرق غزةاالدبي36110144

52.1الرملة الثانوية للبناتشرق غزةاالدبي36110160

53.7الرملة الثانوية للبناتشرق غزةاالدبي36110186

54.3الرملة الثانوية للبناتشرق غزةاالدبي36110192

51.7الرملة الثانوية للبناتشرق غزةاالدبي36110253

50.3الرملة الثانوية للبناتشرق غزةاالدبي36110255

58.3الرملة الثانوية للبناتشرق غزةاالدبي36110267

51الرملة الثانوية للبناتشرق غزةاالدبي36110303

50الرملة الثانوية للبناتشرق غزةاالدبي36110316

57.9الزهراء الثانوية للبناتشرق غزةاالدبي36110325

52.6الزهراء الثانوية للبناتشرق غزةاالدبي36110329

راسبالزهراء الثانوية للبناتشرق غزةاالدبي36110331

راسبالزهراء الثانوية للبناتشرق غزةاالدبي36110332

54.1الزهراء الثانوية للبناتشرق غزةاالدبي36110339

53.1الزهراء الثانوية للبناتشرق غزةاالدبي36110349

53.1الزهراء الثانوية للبناتشرق غزةاالدبي36110373

راسبالزهراء الثانوية للبناتشرق غزةاالدبي36110401

66.1هاشم عطا الشوا الثانوية للبناتشرق غزةاالدبي36110480

راسبهاشم عطا الشوا الثانوية للبناتشرق غزةاالدبي36110541

راسبهاشم عطا الشوا الثانوية للبناتشرق غزةاالدبي36110634

52.3هاشم عطا الشوا الثانوية للبناتشرق غزةاالدبي36110651

53هاشم عطا الشوا الثانوية للبناتشرق غزةاالدبي36110677

55.1علي بن أبي طالب الثانوية للبناتشرق غزةاالدبي36110798

50.1دراسة خاصةشرق غزةاالدبي36111213

53.7دراسة خاصةشرق غزةاالدبي36111222

56.1دراسة خاصةشرق غزةاالدبي36111236

51دراسة خاصةشرق غزةاالدبي36111266

راسبدراسة خاصةشرق غزةاالدبي36111286

راسبدراسة خاصةشرق غزةاالدبي36111287

58.7عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزةالشرعي36135506

50.3عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزةالشرعي36135515

52عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزةالشرعي36135524

راسبعبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزةالشرعي36135530

راسبعبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزةالشرعي36135538

53.3عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزةالشرعي36135555

راسبعبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزةالشرعي36135566

59.1عبد الفتاح حمود الثانوية للبنينشرق غزةالشرعي36135571

راسبدراسة خاصةشرق غزةالشرعي36135604

62.4دراسة خاصةشرق غزةالشرعي36135606

62.7دراسة خاصةشرق غزةالشرعي36135611

50.6دراسة خاصةشرق غزةالشرعي36135617

62.9دراسة خاصةشرق غزةالشرعي36135618

60.4دراسة خاصةشرق غزةالشرعي36135632

62.3دراسة خاصةشرق غزةالشرعي36135634

59.9للبنات" أ"دالل المغربي الثانوية شرق غزةالشرعي36135722

راسبللبنات" أ"دالل المغربي الثانوية شرق غزةالشرعي36135731

60.9للبنات" أ"دالل المغربي الثانوية شرق غزةالشرعي36135736

59للبنات" أ"دالل المغربي الثانوية شرق غزةالشرعي36135737

56.7للبنات" أ"دالل المغربي الثانوية شرق غزةالشرعي36135742

55.6للبنات" أ"دالل المغربي الثانوية شرق غزةالشرعي36135751

60.4جمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزةالعلمي36142122

راسبجمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزةالعلمي36142128

62.3جمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزةالعلمي36142133

60.6جمال عبد الناصر الثانوية للبنينشرق غزةالعلمي36142139

59.6شهداء الشجاعية الثانوية للبنينشرق غزةالعلمي36142174

62.4يافا الثانوية للبنينشرق غزةالعلمي36142213

64.9يافا الثانوية للبنينشرق غزةالعلمي36142217

67.9يافا الثانوية للبنينشرق غزةالعلمي36142233

59.7يافا الثانوية للبنينشرق غزةالعلمي36142244

59يافا الثانوية للبنينشرق غزةالعلمي36142263

راسبيافا الثانوية للبنينشرق غزةالعلمي36142271

64.1يافا الثانوية للبنينشرق غزةالعلمي36142321

54.3للبنين" أ " شهداء الزيتون الثانوية شرق غزةالعلمي36142347

راسبللبنين" أ " شهداء الزيتون الثانوية شرق غزةالعلمي36142356

62.9للبنين" أ " شهداء الزيتون الثانوية شرق غزةالعلمي36142358

راسبللبنين" أ " شهداء الزيتون الثانوية شرق غزةالعلمي36142371

راسبللبنين" أ " شهداء الزيتون الثانوية شرق غزةالعلمي36142373

58.4للبنين" أ " شهداء الزيتون الثانوية شرق غزةالعلمي36142378

58.6دراسة خاصةشرق غزةالعلمي36142504

راسبدراسة خاصةشرق غزةالعلمي36142507

80.9دراسة خاصةشرق غزةالعلمي36142518

راسبدراسة خاصةشرق غزةالعلمي36142520

71.1للبنات" أ"دالل المغربي الثانوية شرق غزةالعلمي36143186

64.1هاشم عطا الشوا الثانوية للبناتشرق غزةالعلمي36143400

58علي بن أبي طالب الثانوية للبناتشرق غزةالعلمي36143505

راسبدراسة خاصةشرق غزةالعلمي36143603
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50.7يافا الثانوية للبنينشرق غزةالريادة و األعمال36160406

راسبدراسة خاصةشرق غزةالريادة و األعمال36160501

راسبعبد المعطي الريس المهنية الثانوية للبناتشرق غزةاالقتصاد المنزلي36165816

64.8عبد المعطي الريس المهنية الثانوية للبناتشرق غزةاالقتصاد المنزلي36165844

راسبعبد المعطي الريس المهنية الثانوية للبناتشرق غزةاالقتصاد المنزلي36165845

77عبد المعطي الريس المهنية الثانوية للبناتشرق غزةاالقتصاد المنزلي36165850

راسبدراسة خاصةشرق غزةاالقتصاد المنزلي36165901

63.4دراسة خاصةشرق غزةاالقتصاد المنزلي36165902

راسبدراسة خاصةشرق غزةاالقتصاد المنزلي36165903

54.3دراسة خاصةشرق غزةاالدبي36170202

59.9دراسة خاصةشرق غزةاالدبي36170206

50.1دراسة خاصةشرق غزةاالدبي36170303

53.4دراسة خاصةشرق غزةاالدبي36170307

85دراسة خاصةشرق غزةالعلمي36175201

راسبدراسة خاصةشرق غزةالريادة و األعمال36177201

57.9دراسة خاصةشرق غزةالريادة و األعمال36177202

راسبرأس الناقورة الثانوية للبنينشرق خان يونساالدبي37127021

50رأس الناقورة الثانوية للبنينشرق خان يونساالدبي37127025

راسبرأس الناقورة الثانوية للبنينشرق خان يونساالدبي37127034

50رأس الناقورة الثانوية للبنينشرق خان يونساالدبي37127056

راسببني سهيال الثانوية للبنينشرق خان يونساالدبي37127068

50.7بني سهيال الثانوية للبنينشرق خان يونساالدبي37127078

55بني سهيال الثانوية للبنينشرق خان يونساالدبي37127083

51.6بني سهيال الثانوية للبنينشرق خان يونساالدبي37127086

راسببني سهيال الثانوية للبنينشرق خان يونساالدبي37127112

راسبالمتنبي الجديدة الثانوية للبنينشرق خان يونساالدبي37127121

50المتنبي الجديدة الثانوية للبنينشرق خان يونساالدبي37127124

54.7المتنبي الجديدة الثانوية للبنينشرق خان يونساالدبي37127126

50.4المتنبي الجديدة الثانوية للبنينشرق خان يونساالدبي37127137

51.9المتنبي الجديدة الثانوية للبنينشرق خان يونساالدبي37127142

50المتنبي الجديدة الثانوية للبنينشرق خان يونساالدبي37127167

راسبالمتنبي الجديدة الثانوية للبنينشرق خان يونساالدبي37127180

52.1المتنبي الجديدة الثانوية للبنينشرق خان يونساالدبي37127211

53.3المتنبي الجديدة الثانوية للبنينشرق خان يونساالدبي37127219

50.6المتنبي الجديدة الثانوية للبنينشرق خان يونساالدبي37127231

52.1المتنبي الجديدة الثانوية للبنينشرق خان يونساالدبي37127240

50المتنبي الجديدة الثانوية للبنينشرق خان يونساالدبي37127258

51.7المتنبي الجديدة الثانوية للبنينشرق خان يونساالدبي37127265

51.7المتنبي الجديدة الثانوية للبنينشرق خان يونساالدبي37127280

51.3المتنبي الجديدة الثانوية للبنينشرق خان يونساالدبي37127298

50.7المتنبي الجديدة الثانوية للبنينشرق خان يونساالدبي37127301

راسبالمتنبي الجديدة الثانوية للبنينشرق خان يونساالدبي37127326

51المتنبي الجديدة الثانوية للبنينشرق خان يونساالدبي37127335

51.9المتنبي الجديدة الثانوية للبنينشرق خان يونساالدبي37127378

راسبالقرارة الثانوية للبنينشرق خان يونساالدبي37127402

51.3القرارة الثانوية للبنينشرق خان يونساالدبي37127411

50.9القرارة الثانوية للبنينشرق خان يونساالدبي37127429

راسبالقرارة الثانوية للبنينشرق خان يونساالدبي37127475

51.4القرارة الثانوية للبنينشرق خان يونساالدبي37127503

50القرارة الثانوية للبنينشرق خان يونساالدبي37127509

53.9القرارة الثانوية للبنينشرق خان يونساالدبي37127519

راسبالقرارة الثانوية للبنينشرق خان يونساالدبي37127530

55.7القرارة الثانوية للبنينشرق خان يونساالدبي37127537

50.7شهداء خزاعة الثانوية للبنينشرق خان يونساالدبي37127562

50.4شهداء خزاعة الثانوية للبنينشرق خان يونساالدبي37127567

53.1شهداء خزاعة الثانوية للبنينشرق خان يونساالدبي37127568

50.9شهداء خزاعة الثانوية للبنينشرق خان يونساالدبي37127588

50.9شهداء خزاعة الثانوية للبنينشرق خان يونساالدبي37127603

راسبعمار بن ياسر الثانوية للبنينشرق خان يونساالدبي37127627

راسبعمار بن ياسر الثانوية للبنينشرق خان يونساالدبي37127629

54.3عمار بن ياسر الثانوية للبنينشرق خان يونساالدبي37127654

50.9دراسة خاصةشرق خان يونساالدبي37127801

54.4دراسة خاصةشرق خان يونساالدبي37127802

51.3دراسة خاصةشرق خان يونساالدبي37127803

50دراسة خاصةشرق خان يونساالدبي37127814

راسبدراسة خاصةشرق خان يونساالدبي37127820

57.1دراسة خاصةشرق خان يونساالدبي37127866

راسبدراسة خاصةشرق خان يونساالدبي37127874

50.9عيلبون الثانوية للبناتشرق خان يونساالدبي37128113

50.9عيلبون الثانوية للبناتشرق خان يونساالدبي37128140

58.3عيلبون الثانوية للبناتشرق خان يونساالدبي37128203

54.4عيلبون الثانوية للبناتشرق خان يونساالدبي37128209

50.4عيلبون الثانوية للبناتشرق خان يونساالدبي37128218

راسبعيلبون الثانوية للبناتشرق خان يونساالدبي37128235

راسبشهداء بني سهيال الثانوية للبناتشرق خان يونساالدبي37128312

راسبشهداء بني سهيال الثانوية للبناتشرق خان يونساالدبي37128320

راسبشهداء بني سهيال الثانوية للبناتشرق خان يونساالدبي37128334

50.6شهداء بني سهيال الثانوية للبناتشرق خان يونساالدبي37128381

54.7شهداء بني سهيال الثانوية للبناتشرق خان يونساالدبي37128398



النتيجهالمدرسةالمديريةالفرعرقم الجلوس

راسبشهداء بني سهيال الثانوية للبناتشرق خان يونساالدبي37128445

52.1الخنساء الثانوية للبناتشرق خان يونساالدبي37128516

55.1الخنساء الثانوية للبناتشرق خان يونساالدبي37128586

52.9الخنساء الثانوية للبناتشرق خان يونساالدبي37128622

راسبالخنساء الثانوية للبناتشرق خان يونساالدبي37128624

راسبالخنساء الثانوية للبناتشرق خان يونساالدبي37128628

راسبالخنساء الثانوية للبناتشرق خان يونساالدبي37128657

51.7الخنساء الثانوية للبناتشرق خان يونساالدبي37128748

51.1الخنساء الثانوية للبناتشرق خان يونساالدبي37128764

راسبأم سلمة الثانوية للبناتشرق خان يونساالدبي37128773

50شهداء خزاعة الثانوية للبناتشرق خان يونساالدبي37128860

راسبشهداء خزاعة الثانوية للبناتشرق خان يونساالدبي37128880

50.7شهداء خزاعة الثانوية للبناتشرق خان يونساالدبي37128891

62.1شهداء خزاعة الثانوية للبناتشرق خان يونساالدبي37128907

51.6احسان األغا الثانوية للبناتشرق خان يونساالدبي37128998

53.1احسان األغا الثانوية للبناتشرق خان يونساالدبي37129062

51.3دراسة خاصةشرق خان يونساالدبي37129514

50دراسة خاصةشرق خان يونساالدبي37129535

راسبدراسة خاصةشرق خان يونساالدبي37129541

52.3رأس الناقورة الثانوية للبنينشرق خان يونسالشرعي37137321

53العودة الثانوية للبنينشرق خان يونسالشرعي37137338

67.1العودة الثانوية للبنينشرق خان يونسالشرعي37137355

55العودة الثانوية للبنينشرق خان يونسالشرعي37137366

66.3دراسة خاصةشرق خان يونسالشرعي37137411

راسبدراسة خاصةشرق خان يونسالشرعي37137412

58.7دراسة خاصةشرق خان يونسالشرعي37137413

59دراسة خاصةشرق خان يونسالشرعي37137416

58.3دراسة خاصةشرق خان يونسالشرعي37137420

راسبأم سلمة الثانوية للبناتشرق خان يونسالشرعي37137524

51.3طيبة الثانوية للبناتشرق خان يونسالشرعي37137563

50.1طيبة الثانوية للبناتشرق خان يونسالشرعي37137572

58.4المتنبي الثانوية للبنينشرق خان يونسالعلمي37154039

60.9المتنبي الثانوية للبنينشرق خان يونسالعلمي37154101

57.9المتنبي الثانوية للبنينشرق خان يونسالعلمي37154108

62.6المتنبي الثانوية للبنينشرق خان يونسالعلمي37154115

64المتنبي الثانوية للبنينشرق خان يونسالعلمي37154124

56جنين الثانوية للبنينشرق خان يونسالعلمي37154193

راسبدراسة خاصةشرق خان يونسالعلمي37154407

65.4دراسة خاصةشرق خان يونسالعلمي37154409

53.9دراسة خاصةشرق خان يونساالدبي37171501

راسبدراسة خاصةشرق خان يونساالدبي37171502

51.4زهير العلمي الثانوية للبنينغرب غزةاالدبي38112116

راسبزهير العلمي الثانوية للبنينغرب غزةاالدبي38112125

55.4زهير العلمي الثانوية للبنينغرب غزةاالدبي38112134

50.3زهير العلمي الثانوية للبنينغرب غزةاالدبي38112195

70.7زهير العلمي الثانوية للبنينغرب غزةاالدبي38112214

69.1زهير العلمي الثانوية للبنينغرب غزةاالدبي38112222

51.4زهير العلمي الثانوية للبنينغرب غزةاالدبي38112225

50.4الكرمل الثانوية للبنينغرب غزةاالدبي38112363

راسبالكرمل الثانوية للبنينغرب غزةاالدبي38112365

52.9الكرمل الثانوية للبنينغرب غزةاالدبي38112366

راسبالكرمل الثانوية للبنينغرب غزةاالدبي38112375

راسبالكرمل الثانوية للبنينغرب غزةاالدبي38112381

50.6الكرمل الثانوية للبنينغرب غزةاالدبي38112397

50.4الكرمل الثانوية للبنينغرب غزةاالدبي38112402

50الكرمل الثانوية للبنينغرب غزةاالدبي38112403

54الكرمل الثانوية للبنينغرب غزةاالدبي38112458

52الكرمل الثانوية للبنينغرب غزةاالدبي38112468

راسبالكرمل الثانوية للبنينغرب غزةاالدبي38112469

50الكرمل الثانوية للبنينغرب غزةاالدبي38112520

52.7الكرمل الثانوية للبنينغرب غزةاالدبي38112525

52.9الكرمل الثانوية للبنينغرب غزةاالدبي38112531

50الكرمل الثانوية للبنينغرب غزةاالدبي38112561

68.3الكرمل الثانوية للبنينغرب غزةاالدبي38112563

راسبالكرمل الثانوية للبنينغرب غزةاالدبي38112573

50الكرمل الثانوية للبنينغرب غزةاالدبي38112577

52.4الكرمل الثانوية للبنينغرب غزةاالدبي38112594

راسبفلسطين الثانوية للبنينغرب غزةاالدبي38112613

53.1فلسطين الثانوية للبنينغرب غزةاالدبي38112629

52.7فلسطين الثانوية للبنينغرب غزةاالدبي38112656

54.4فلسطين الثانوية للبنينغرب غزةاالدبي38112664

54.6فلسطين الثانوية للبنينغرب غزةاالدبي38112698

50.6فلسطين الثانوية للبنينغرب غزةاالدبي38112700

51.6فلسطين الثانوية للبنينغرب غزةاالدبي38112732

51.1فلسطين الثانوية للبنينغرب غزةاالدبي38112805

راسبفلسطين الثانوية للبنينغرب غزةاالدبي38112816

50.6فلسطين الثانوية للبنينغرب غزةاالدبي38112822

راسبفلسطين الثانوية للبنينغرب غزةاالدبي38112828

راسبفلسطين الثانوية للبنينغرب غزةاالدبي38112850
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51.4فلسطين الثانوية للبنينغرب غزةاالدبي38112866

50فلسطين الثانوية للبنينغرب غزةاالدبي38112872

50فلسطين الثانوية للبنينغرب غزةاالدبي38112918

53.3فلسطين الثانوية للبنينغرب غزةاالدبي38112939

50.9فلسطين الثانوية للبنينغرب غزةاالدبي38112943

61.1حسن الحرازين الثانوية للبنينغرب غزةاالدبي38112967

راسبحسن الحرازين الثانوية للبنينغرب غزةاالدبي38112975

راسبحسن الحرازين الثانوية للبنينغرب غزةاالدبي38112978

راسبحسن الحرازين الثانوية للبنينغرب غزةاالدبي38113082

54.3حسن الحرازين الثانوية للبنينغرب غزةاالدبي38113090

51.7حسن الحرازين الثانوية للبنينغرب غزةاالدبي38113125

51.4حسن الحرازين الثانوية للبنينغرب غزةاالدبي38113141

راسبحسن الحرازين الثانوية للبنينغرب غزةاالدبي38113146

51.1عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزةاالدبي38113157

راسبعدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزةاالدبي38113171

58.6عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزةاالدبي38113178

54.7عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزةاالدبي38113191

51.2عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزةاالدبي38113195

52.6عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزةاالدبي38113246

50عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزةاالدبي38113272

51.9عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزةاالدبي38113275

راسبعدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزةاالدبي38113276

57.7عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزةاالدبي38113281

50عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزةاالدبي38113284

53.7عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزةاالدبي38113346

61عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزةاالدبي38113363

56.4عدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزةاالدبي38113390

راسبعدنان العلمي الثانوية للبنينغرب غزةاالدبي38113443

52.7جولس الثانوية للبنينغرب غزةاالدبي38113475

56جولس الثانوية للبنينغرب غزةاالدبي38113480

56.3جولس الثانوية للبنينغرب غزةاالدبي38113537

50.4جولس الثانوية للبنينغرب غزةاالدبي38113551

56جولس الثانوية للبنينغرب غزةاالدبي38113553

راسبجولس الثانوية للبنينغرب غزةاالدبي38113569

51.3جولس الثانوية للبنينغرب غزةاالدبي38113589

50جولس الثانوية للبنينغرب غزةاالدبي38113636

50جولس الثانوية للبنينغرب غزةاالدبي38113647

راسبجولس الثانوية للبنينغرب غزةاالدبي38113658

52.7جولس الثانوية للبنينغرب غزةاالدبي38113685

50.7جولس الثانوية للبنينغرب غزةاالدبي38113694

50.6جولس الثانوية للبنينغرب غزةاالدبي38113697

61.7جولس الثانوية للبنينغرب غزةاالدبي38113709

راسبجولس الثانوية للبنينغرب غزةاالدبي38113732

57.1جولس الثانوية للبنينغرب غزةاالدبي38113737

راسبسامي العلمي الثانوية للبنينغرب غزةاالدبي38113743

راسبسامي العلمي الثانوية للبنينغرب غزةاالدبي38113749

51.7سامي العلمي الثانوية للبنينغرب غزةاالدبي38113763

57سامي العلمي الثانوية للبنينغرب غزةاالدبي38113775

راسبسامي العلمي الثانوية للبنينغرب غزةاالدبي38113784

50سامي العلمي الثانوية للبنينغرب غزةاالدبي38113785

راسبسامي العلمي الثانوية للبنينغرب غزةاالدبي38113824

راسبسامي العلمي الثانوية للبنينغرب غزةاالدبي38113834

54.9سامي العلمي الثانوية للبنينغرب غزةاالدبي38113857

53.9سامي العلمي الثانوية للبنينغرب غزةاالدبي38113862

53.9سامي العلمي الثانوية للبنينغرب غزةاالدبي38113886

54.7سامي العلمي الثانوية للبنينغرب غزةاالدبي38113896

51.1سامي العلمي الثانوية للبنينغرب غزةاالدبي38113899

56سامي العلمي الثانوية للبنينغرب غزةاالدبي38113908

50.9عباد الرحمن النموذجية الخاصةغرب غزةاالدبي38113935

راسبدراسة خاصةغرب غزةاالدبي38114505

راسبدراسة خاصةغرب غزةاالدبي38114508

55.1دراسة خاصةغرب غزةاالدبي38114509

50.7دراسة خاصةغرب غزةاالدبي38114529

50.3دراسة خاصةغرب غزةاالدبي38114538

50.6دراسة خاصةغرب غزةاالدبي38114570

56دراسة خاصةغرب غزةاالدبي38114572

50دراسة خاصةغرب غزةاالدبي38114585

51.6دراسة خاصةغرب غزةاالدبي38114586

راسبدراسة خاصةغرب غزةاالدبي38114592

53.9دراسة خاصةغرب غزةاالدبي38114596

راسبدراسة خاصةغرب غزةاالدبي38114597

56.9دراسة خاصةغرب غزةاالدبي38114598

55.6دراسة خاصةغرب غزةاالدبي38114604

راسبدراسة خاصةغرب غزةاالدبي38114610

50دراسة خاصةغرب غزةاالدبي38114632

راسبدراسة خاصةغرب غزةاالدبي38114633

راسبدراسة خاصةغرب غزةاالدبي38114642

51.1دراسة خاصةغرب غزةاالدبي38114679

50.6دراسة خاصةغرب غزةاالدبي38114682
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راسبدراسة خاصةغرب غزةاالدبي38114683

64.9دراسة خاصةغرب غزةاالدبي38114684

راسبدراسة خاصةغرب غزةاالدبي38114695

53.1دراسة خاصةغرب غزةاالدبي38114697

51دراسة خاصةغرب غزةاالدبي38114710

53دراسة خاصةغرب غزةاالدبي38114720

50.9دراسة خاصةغرب غزةاالدبي38114742

50دراسة خاصةغرب غزةاالدبي38114747

51.9دراسة خاصةغرب غزةاالدبي38114752

راسبدراسة خاصةغرب غزةاالدبي38114790

58دراسة خاصةغرب غزةاالدبي38114792

53.4دراسة خاصةغرب غزةاالدبي38114807

50.7دراسة خاصةغرب غزةاالدبي38114816

راسبدراسة خاصةغرب غزةاالدبي38114824

راسبدراسة خاصةغرب غزةاالدبي38114827

51.1دراسة خاصةغرب غزةاالدبي38114830

50.7دراسة خاصةغرب غزةاالدبي38114834

راسبدراسة خاصةغرب غزةاالدبي38114839

51.4دراسة خاصةغرب غزةاالدبي38114892

51.3دراسة خاصةغرب غزةاالدبي38114893

54.7دراسة خاصةغرب غزةاالدبي38114897

50.1دراسة خاصةغرب غزةاالدبي38114905

58.3دراسة خاصةغرب غزةاالدبي38114909

56.4دراسة خاصةغرب غزةاالدبي38114914

57.4دراسة خاصةغرب غزةاالدبي38114915

50دراسة خاصةغرب غزةاالدبي38114917

52.4دراسة خاصةغرب غزةاالدبي38114924

راسبدراسة خاصةغرب غزةاالدبي38114926

راسببلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزةاالدبي38115111

راسببلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزةاالدبي38115126

55.1بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزةاالدبي38115149

54.6بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزةاالدبي38115152

51.7بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزةاالدبي38115177

راسببلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزةاالدبي38115179

52.9بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزةاالدبي38115184

راسببلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزةاالدبي38115220

59.7بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزةاالدبي38115241

راسببشير الريس الثانوية للبناتغرب غزةاالدبي38115330

53.9بشير الريس الثانوية للبناتغرب غزةاالدبي38115343

51.1بشير الريس الثانوية للبناتغرب غزةاالدبي38115356

51.4بشير الريس الثانوية للبناتغرب غزةاالدبي38115484

راسببشير الريس الثانوية للبناتغرب غزةاالدبي38115527

57.7بشير الريس الثانوية للبناتغرب غزةاالدبي38115556

60.4بشير الريس الثانوية للبناتغرب غزةاالدبي38115579

راسببشير الريس الثانوية للبناتغرب غزةاالدبي38115624

راسبأحمد شوقي الثانوية للبناتغرب غزةاالدبي38115644

53.9الجليل الثانوية للبناتغرب غزةاالدبي38115901

51.6الجليل الثانوية للبناتغرب غزةاالدبي38115929

52.4الجليل الثانوية للبناتغرب غزةاالدبي38115939

راسبالجليل الثانوية للبناتغرب غزةاالدبي38116026

راسبالجليل الثانوية للبناتغرب غزةاالدبي38116052

راسبكفر قاسم الثانوية للبناتغرب غزةاالدبي38116129

راسبكفر قاسم الثانوية للبناتغرب غزةاالدبي38116144

51.1كفر قاسم الثانوية للبناتغرب غزةاالدبي38116158

53.3كفر قاسم الثانوية للبناتغرب غزةاالدبي38116187

60.7كفر قاسم الثانوية للبناتغرب غزةاالدبي38116247

53.4كفر قاسم الثانوية للبناتغرب غزةاالدبي38116267

57.6شهداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزةاالدبي38116303

راسبشهداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزةاالدبي38116310

راسبشهداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزةاالدبي38116311

52.9شهداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزةاالدبي38116342

51شهداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزةاالدبي38116344

57شهداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزةاالدبي38116358

54.4شهداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزةاالدبي38116363

57شهداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزةاالدبي38116367

57.9شهداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزةاالدبي38116389

راسبشهداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزةاالدبي38116415

52.3شهداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزةاالدبي38116431

56.9شهداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزةاالدبي38116433

راسبشهداء الشاطئ الثانوية للبناتغرب غزةاالدبي38116502

راسبزهرة المدائن الثانوية للبناتغرب غزةاالدبي38116595

54.4زهرة المدائن الثانوية للبناتغرب غزةاالدبي38116608

51.3زهرة المدائن الثانوية للبناتغرب غزةاالدبي38116617

57.9زهرة المدائن الثانوية للبناتغرب غزةاالدبي38116645

50.1زهرة المدائن الثانوية للبناتغرب غزةاالدبي38116646

53.4زهرة المدائن الثانوية للبناتغرب غزةاالدبي38116760

57.4زهرة المدائن الثانوية للبناتغرب غزةاالدبي38116769

52.4زهرة المدائن الثانوية للبناتغرب غزةاالدبي38116774

54.7الهدى الثانوية للبناتغرب غزةاالدبي38116823
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59.3الهدى الثانوية للبناتغرب غزةاالدبي38116850

57.9الهدى الثانوية للبناتغرب غزةاالدبي38116875

52.9الهدى الثانوية للبناتغرب غزةاالدبي38116963

54.4الهدى الثانوية للبناتغرب غزةاالدبي38116981

50.6الشيخ عبدهللا الدحيان الثانوية للبناتغرب غزةاالدبي38117055

راسبالشيخ عبدهللا الدحيان الثانوية للبناتغرب غزةاالدبي38117090

57.1الشيخ عبدهللا الدحيان الثانوية للبناتغرب غزةاالدبي38117106

راسبالشيخ عبدهللا الدحيان الثانوية للبناتغرب غزةاالدبي38117122

راسبالشيخ عبدهللا الدحيان الثانوية للبناتغرب غزةاالدبي38117138

52الشيخ عبدهللا الدحيان الثانوية للبناتغرب غزةاالدبي38117139

51.9الشيخ عبدهللا الدحيان الثانوية للبناتغرب غزةاالدبي38117152

راسبالشيخ عبدهللا الدحيان الثانوية للبناتغرب غزةاالدبي38117179

50.4الشيخ عبدهللا الدحيان الثانوية للبناتغرب غزةاالدبي38117181

52.3الشيخ عبدهللا الدحيان الثانوية للبناتغرب غزةاالدبي38117197

53.1الشيخ عبدهللا الدحيان الثانوية للبناتغرب غزةاالدبي38117207

راسبالشيخ عبدهللا الدحيان الثانوية للبناتغرب غزةاالدبي38117235

50الشيخ عبدهللا الدحيان الثانوية للبناتغرب غزةاالدبي38117262

51.7كلية غزةغرب غزةاالدبي38117289

53دراسة خاصةغرب غزةاالدبي38117617

52.3دراسة خاصةغرب غزةاالدبي38117640

راسبدراسة خاصةغرب غزةاالدبي38117643

52دراسة خاصةغرب غزةاالدبي38117655

راسبدراسة خاصةغرب غزةاالدبي38117671

53.4دراسة خاصةغرب غزةاالدبي38117678

53.6دراسة خاصةغرب غزةاالدبي38117699

53.3دراسة خاصةغرب غزةاالدبي38117728

راسبدراسة خاصةغرب غزةاالدبي38117737

52.9دراسة خاصةغرب غزةاالدبي38117741

راسبدراسة خاصةغرب غزةاالدبي38117753

64الكرمل الثانوية للبنينغرب غزةالشرعي38136133

راسبأبوذر الغفاري الثانوية للبنينغرب غزةالشرعي38136163

راسبدراسة خاصةغرب غزةالشرعي38136202

68.4دراسة خاصةغرب غزةالشرعي38136204

55.1دراسة خاصةغرب غزةالشرعي38136211

53.9دراسة خاصةغرب غزةالشرعي38136221

55.1زهرة المدائن الثانوية للبناتغرب غزةالشرعي38136314

60.3دراسة خاصةغرب غزةالشرعي38136402

راسبالكرمل الثانوية للبنينغرب غزةالعلمي38144210

راسبالكرمل الثانوية للبنينغرب غزةالعلمي38144234

63.6الكرمل الثانوية للبنينغرب غزةالعلمي38144235

64.9الكرمل الثانوية للبنينغرب غزةالعلمي38144244

58.6الكرمل الثانوية للبنينغرب غزةالعلمي38144249

56.7الكرمل الثانوية للبنينغرب غزةالعلمي38144287

70.1الكرمل الثانوية للبنينغرب غزةالعلمي38144295

58.9الكرمل الثانوية للبنينغرب غزةالعلمي38144322

65.7الكرمل الثانوية للبنينغرب غزةالعلمي38144328

67الكرمل الثانوية للبنينغرب غزةالعلمي38144330

59.3الكرمل الثانوية للبنينغرب غزةالعلمي38144331

61.9الكرمل الثانوية للبنينغرب غزةالعلمي38144359

راسبالكرمل الثانوية للبنينغرب غزةالعلمي38144385

63.7فلسطين الثانوية للبنينغرب غزةالعلمي38144400

67.1فلسطين الثانوية للبنينغرب غزةالعلمي38144444

54.3فلسطين الثانوية للبنينغرب غزةالعلمي38144449

راسبفلسطين الثانوية للبنينغرب غزةالعلمي38144475

57.4فلسطين الثانوية للبنينغرب غزةالعلمي38144481

71.4فلسطين الثانوية للبنينغرب غزةالعلمي38144499

66فلسطين الثانوية للبنينغرب غزةالعلمي38144542

راسبفلسطين الثانوية للبنينغرب غزةالعلمي38144561

70.1حسن الحرازين الثانوية للبنينغرب غزةالعلمي38144576

67حسن الحرازين الثانوية للبنينغرب غزةالعلمي38144585

63حسن الحرازين الثانوية للبنينغرب غزةالعلمي38144646

64.9حسن الحرازين الثانوية للبنينغرب غزةالعلمي38144677

67.1حسن الحرازين الثانوية للبنينغرب غزةالعلمي38144686

62.6حسن الحرازين الثانوية للبنينغرب غزةالعلمي38144689

55.7حسن الحرازين الثانوية للبنينغرب غزةالعلمي38144717

69.4حسن الحرازين الثانوية للبنينغرب غزةالعلمي38144782

راسبحسن الحرازين الثانوية للبنينغرب غزةالعلمي38144799

59.7حسن الحرازين الثانوية للبنينغرب غزةالعلمي38144816

66.9حسن الحرازين الثانوية للبنينغرب غزةالعلمي38144818

57.3حسن الحرازين الثانوية للبنينغرب غزةالعلمي38144821

64.3حسن الحرازين الثانوية للبنينغرب غزةالعلمي38144885

راسبحسن الحرازين الثانوية للبنينغرب غزةالعلمي38144896

60.9حسن الحرازين الثانوية للبنينغرب غزةالعلمي38144898

69.3حسن الحرازين الثانوية للبنينغرب غزةالعلمي38144901

59.4التقوى الثانوية للبنينغرب غزةالعلمي38144920

60.6التقوى الثانوية للبنينغرب غزةالعلمي38144922

67التقوى الثانوية للبنينغرب غزةالعلمي38144929

63.1التقوى الثانوية للبنينغرب غزةالعلمي38144934

65.4التقوى الثانوية للبنينغرب غزةالعلمي38144935
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راسبالتقوى الثانوية للبنينغرب غزةالعلمي38144989

راسبالتقوى الثانوية للبنينغرب غزةالعلمي38144994

65.4التقوى الثانوية للبنينغرب غزةالعلمي38145008

65.1التقوى الثانوية للبنينغرب غزةالعلمي38145026

62.3التقوى الثانوية للبنينغرب غزةالعلمي38145033

59.1التقوى الثانوية للبنينغرب غزةالعلمي38145045

60.6التقوى الثانوية للبنينغرب غزةالعلمي38145046

راسبالتقوى الثانوية للبنينغرب غزةالعلمي38145083

56.1أبوذر الغفاري الثانوية للبنينغرب غزةالعلمي38145115

62.3أبوذر الغفاري الثانوية للبنينغرب غزةالعلمي38145131

63.9أبوذر الغفاري الثانوية للبنينغرب غزةالعلمي38145135

60.1أبوذر الغفاري الثانوية للبنينغرب غزةالعلمي38145145

58.7أبوذر الغفاري الثانوية للبنينغرب غزةالعلمي38145178

57.6أبوذر الغفاري الثانوية للبنينغرب غزةالعلمي38145184

61.3عباد الرحمن النموذجية الخاصةغرب غزةالعلمي38145358

راسبعباد الرحمن النموذجية الخاصةغرب غزةالعلمي38145361

60.1دراسة خاصةغرب غزةالعلمي38145612

راسبدراسة خاصةغرب غزةالعلمي38145624

راسبدراسة خاصةغرب غزةالعلمي38145626

65.3دراسة خاصةغرب غزةالعلمي38145627

64.6دراسة خاصةغرب غزةالعلمي38145629

67.4دراسة خاصةغرب غزةالعلمي38145633

59دراسة خاصةغرب غزةالعلمي38145634

راسبدراسة خاصةغرب غزةالعلمي38145644

58.7دراسة خاصةغرب غزةالعلمي38145652

53.1دراسة خاصةغرب غزةالعلمي38145665

66دراسة خاصةغرب غزةالعلمي38145666

68.3دراسة خاصةغرب غزةالعلمي38145668

57.3دراسة خاصةغرب غزةالعلمي38145671

67.1بلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزةالعلمي38146205

راسببلقيس اليمن الثانوية للبناتغرب غزةالعلمي38146222

راسببشير الريس الثانوية للبناتغرب غزةالعلمي38146340

57.9بشير الريس الثانوية للبناتغرب غزةالعلمي38146400

65.3بشير الريس الثانوية للبناتغرب غزةالعلمي38146460

61بشير الريس الثانوية للبناتغرب غزةالعلمي38146474

راسببشير الريس الثانوية للبناتغرب غزةالعلمي38146490

73.9الجليل الثانوية للبناتغرب غزةالعلمي38146748

60.7الجليل الثانوية للبناتغرب غزةالعلمي38146769

67.6الجليل الثانوية للبناتغرب غزةالعلمي38146784

62.4كفر قاسم الثانوية للبناتغرب غزةالعلمي38146857

راسبزهرة المدائن الثانوية للبناتغرب غزةالعلمي38146936

65زهرة المدائن الثانوية للبناتغرب غزةالعلمي38146977

راسبزهرة المدائن الثانوية للبناتغرب غزةالعلمي38146982

73.3الهدى الثانوية للبناتغرب غزةالعلمي38147074

63.4عرفات للموهوبين الثانوية بناتغرب غزةالعلمي38147201

65.3الشيخ عبدهللا الدحيان الثانوية للبناتغرب غزةالعلمي38147266

راسبالشيخ عبدهللا الدحيان الثانوية للبناتغرب غزةالعلمي38147323

57.4دراسة خاصةغرب غزةالعلمي38147504

57.1سعاد الصباح الثانوية للبنينغرب غزةالريادة و األعمال38161139

60.7سعاد الصباح الثانوية للبنينغرب غزةالريادة و األعمال38161142

56.1سعاد الصباح الثانوية للبنينغرب غزةالريادة و األعمال38161151

52.9سعاد الصباح الثانوية للبنينغرب غزةالريادة و األعمال38161162

50جولس الثانوية للبنينغرب غزةالريادة و األعمال38161182

62.4جولس الثانوية للبنينغرب غزةالريادة و األعمال38161183

54.4جولس الثانوية للبنينغرب غزةالريادة و األعمال38161200

راسبجولس الثانوية للبنينغرب غزةالريادة و األعمال38161202

راسبجولس الثانوية للبنينغرب غزةالريادة و األعمال38161207

51.3جولس الثانوية للبنينغرب غزةالريادة و األعمال38161224

51.9دراسة خاصةغرب غزةالريادة و األعمال38161303

50دراسة خاصةغرب غزةاالدبي38170401

51.3دراسة خاصةغرب غزةاالدبي38170407

51.6دراسة خاصةغرب غزةاالدبي38170503

56.1دراسة خاصةغرب غزةاالدبي38170507

67.4دراسة خاصةغرب غزةالشرعي38176302


