
الجلوس رقم الهوية رقم االسم الفرع المجموع النتيجه المديرية

33071261 401593140 صغير محمد الفتاح عبد محمد األدبي 365 مستكمل غير الخليل

33071523 947908703 البطران عبد العزيز عبد طارق األدبي 391 مستكمل غير الخليل

33071863 850787979 القيسية أحمد ماهر أحمد األدبي 439 مستكمل غير الخليل

33071894 933345084 سالمة شحادة" عيد موسى" طالب األدبي 584 83.4 الخليل

33071898 859420879 طيطي علي جبر الكريم عبد األدبي 339 راسب الخليل

33071929 855014445 ارفاعية أحمد يوسف محمد األدبي 316 راسب الخليل

33071121 402358592 شحاتيت محمود وليد إسالم األدبي 335 مستكمل غير  الخليل

33071128 859572455 ريا أبو هللا عبد الباسط عبد أحمد األدبي 364 مستكمل غير  الخليل

33071132 855075859 فارة أبو الحميد عبد محمد أحمد األدبي 445 63.6  الخليل

33071155 902671007 النجار إسماعيل إبراهيم بالل األدبي 407 58.1  الخليل

33071160 854319449 شطارة الحميد عبد نعيم ثائر األدبي 363 مستكمل غير  الخليل

33071161 855054631 السكافي نعمان يسري جعفر األدبي 452 64.6  الخليل

33071170 859537755 مسالمة حسين رسمي حمزة األدبي 450 64.3  الخليل

33071177 999826761 فارة أبو جميل جبريل رافع األدبي 450 64.3  الخليل

33071184 941337115 حريزات سالم إبراهيم سالم األدبي 297 راسب  الخليل

33071206 920656154 محفوظ الرحمن عبد زهدي الرحمن عبد األدبي 369 مستكمل غير  الخليل

33071212 911709236 الزرو عزات" عيد محمد" عدنان األدبي 387 مستكمل غير  الخليل

33071216 854766631 فارة أبو جميل جبريل عالء األدبي 459 65.6  الخليل

33071217 401704317 رجب أبو" إسماعيل محمد" طارق عالء األدبي 365 مستكمل غير  الخليل

33071232 981987530 النجار محمود محمد فتحي األدبي 389 55.6  الخليل

33071246 860016575 مارية أبو نمر أحمد محمد األدبي 398 56.9  الخليل

33071250 854567617 احدوش عامر حازم محمد األدبي 403 57.6  الخليل

33071253 850409871 شلش حسن حسين محمد األدبي 413 59  الخليل

33071254 404085383 صبارنة حامد دياب محمد األدبي 308 مستكمل غير  الخليل

33071255 853843639 الساليمة سليم زكريا محمد األدبي 358 مستكمل غير  الخليل

33071256 401734298 صليبي حسن شحدة محمد األدبي 374 53.4  الخليل

33071258 853168714 عامر أبو يعقوب الرحمن عبد محمد األدبي 379 54.1  الخليل

33071270 404689390 قفيشة نعمان فواز" ماهر محمد األدبي 418 59.7  الخليل

33071279 402063937 مزين حسين يوسف محمد األدبي 340 مستكمل غير  الخليل

33071282 411338106 رموز أبو يعقوب سعيد محمود األدبي 397 56.7  الخليل

33071285 996902326 عمرو سبع فوزي محمود األدبي 438 62.6  الخليل

33071287 917757957 السعده حسن محمد محمود األدبي 447 63.9  الخليل

33071297 850633488 مناصرة محمود طه مصعب األدبي 415 59.3  الخليل

33071306 401999131 جمل محمد نظمي منذر األدبي 446 63.7  الخليل

33071308 402857536 عالمي محمود زهير مهند األدبي 395 56.4  الخليل

33071312 854735602 طه جميل المعز عبد موسى األدبي 429 61.3  الخليل

33071319 911708733 الرجبي دياب الرحمن عبد ناهض األدبي 494 70.6  الخليل



33071332 403566201 الجندي سالمة ناصر وديع األدبي 408 58.3  الخليل

33071348 907339949 بدوي محمد فيصل أكرم األدبي 401 مستكمل غير  الخليل

33071354 859971400 شاللدة شعبان عزات عزام األدبي 444 63.4  الخليل

33071486 411137243 شحادة صالح وضاح أحمد األدبي 391 55.9  الخليل

33071497 974471146 برهان محمد إلياس جهاد األدبي 386 55.1  الخليل

33071499 905693750 القواسمة مصطفى صادق حازم األدبي 409 58.4  الخليل

33071503 977804178 الرجوب عبد أحمد خالد األدبي 410 58.6  الخليل

33071509 402652812 شاللدة سالم أحمد سالم األدبي 412 58.9  الخليل

33071514 405535006 بحر سليمان جودات سليمان األدبي 429 61.3  الخليل

33071517 404693392 أطرش سليم الحكيم عبد شادي األدبي 340 مستكمل غير  الخليل

33071520 901163121 حالحلة محمود عزيز شاهر األدبي 478 68.3  الخليل

33071524 402742928 طردة أحمد حسين طه األدبي 405 57.9  الخليل

33071533 405538927 جرادات سعدي هللا عبد عالء األدبي 412 58.9  الخليل

33071540 406200790 حروب طالب فريد عودة األدبي 350 راسب  الخليل

33071551 403192818 المطور محمد علي ليث األدبي 390 55.7  الخليل

33071554 403967748 سعده إسماعيل باسم مالك األدبي 399 57  الخليل

33071555 401838552 عمرين محمد أحمد ماهر األدبي 361 مستكمل غير  الخليل

33071559 405505546 مارية أبو نعيم إبراهيم محمد األدبي 411 58.7  الخليل

33071562 911522589 حروب عودة جبر محمد األدبي 365 مستكمل غير  الخليل

33071565 401585047 عالمي محمد حماد محمد األدبي 430 61.4  الخليل

33071567 854735636 أطرش مرشد سليمان محمد األدبي 416 مستكمل غير  الخليل

33071568 " الرجبي اغنيم" "علي محمد" أحمد" سمير محمد 978150654 األدبي 461 65.9  الخليل

33071570 942501792 العمايرة محمد المجيد عبد محمد األدبي 385 55  الخليل

33071572 855077582 غنيمات محمود عماد محمد األدبي 423 60.4  الخليل

33071577 905341186 إبراهيم سليمان حسن محمود األدبي 401 57.3  الخليل

33071579 851903575 بركات محمد علي محمود األدبي 443 63.3  الخليل

33071581 402811228 رجوب محمود محمد الدين محي األدبي 439 62.7  الخليل

33071583 950577668 الجعبري محمد رشاد معمر األدبي 459 65.6  الخليل

33071585 986202349 الجنادية محمود محمد منيف األدبي 400 57.1  الخليل

33071586 854746328 اخليل بدوي علي مهدي األدبي 458 65.4  الخليل

33071587 401734512 بربراوي محمود أحمد مهند األدبي 394 56.3  الخليل

33071588 401808373 عياش أبو محمد علي مهند األدبي 297 راسب  الخليل

33071590 850241563 اخليل سالم آدم موسى األدبي 412 مستكمل غير  الخليل

33071601 912055902 العرجة محمد سلمان وائل األدبي 416 59.4  الخليل

33071616 853561090 عواودة أحمد فريد إياد األدبي 443 63.3  الخليل

33071624 406850776 سعدة حسن هاني أحمد األدبي 446 مستكمل غير  الخليل

33071626 403966641 عطوان أبو يوسف هيثم أحمد األدبي 367 مستكمل غير  الخليل

33071638 402346035 الخاليلة إسماعيل موسى براء األدبي 324 مستكمل غير  الخليل



33071649 403969199 هليل أبو عزمي نادر حمزة األدبي 356 راسب  الخليل

33071653 404203366 مناصرة داود معاذ داوود األدبي 498 71.1  الخليل

33071655 406366039 شرباتي يوسف مفيد رائد األدبي 444 63.4  الخليل

33071659 403919202 جعبري سامي عماد سامي األدبي 460 65.7  الخليل

33071676 401999099 جابر محمد عزام عدي األدبي 416 مستكمل غير  الخليل

33071679 854240751 الغنيمات محمد سميح علي األدبي 461 65.9  الخليل

33071681 402725022 عفيفة أبو عيسى محمد عنان األدبي 508 72.6  الخليل

33071695 402738512 علقم محمد أشرف محمد األدبي 218 راسب  الخليل

33071700 403961485 مارية أبو مصطفى حسين محمد األدبي 230 راسب  الخليل

33071701 405750837 دعدرة توفيق خالد محمد األدبي 499 71.3  الخليل

33071709 402331490 كرجة محمود سعدي محمد األدبي 399 57  الخليل

33071727 404697500 الشحاتيت محمود عماد محمود األدبي 424 60.6  الخليل

33071736 403359599 شحاتيت عايد يوسف معاذ األدبي 374 مستكمل غير  الخليل

33071743 402877104 غيث الجليل عبد ماجد الدين نور األدبي 469 مستكمل غير  الخليل

33071750 934133893 قزاز الرسول عبد العزيز عبد يوسف األدبي 507 72.4  الخليل

33071921 402341614 طردة محمد شاكر محمد األدبي 367 مستكمل غير  الخليل

33071950 402447031 شديد المجيد عبد إبراهيم أنس األدبي 433 61.9  الخليل

33071101 039315593 جعابيص جميل رياض إسراء األدبي 391 55.9 القدس

33071102 405350489 جابر بدوي سميح إسراء األدبي 373 53.3 القدس

33071105 405728130 البكري حافظ منذر لما األدبي 442 63.1 القدس

33071106 211300801 سلمان يوسف محمد ملك األدبي 521 74.4 القدس

33071107 211957238 شويكي المجيد عبد مجدي منار األدبي 528 75.4 القدس

33071186 065651978 ديسي عادل عاكف سامر األدبي 399 57 القدس

33071257 316365394 ديسي عادل عاكف محمد األدبي 356 مستكمل غير القدس

33071293 319106605 ديسي عادل العابدين زين مراد األدبي 438 62.6 القدس

33071302 323136556 سيوري عايش جالل معتز األدبي 330 مستكمل غير القدس

33071316 بدر إبراهيم عامر مؤيد 319133765 األدبي 424 60.6 القدس

33071325 319019493 كستيرو صالح" صالح محمد" الدين نور األدبي 420 60 القدس

33071350 034864066 أطرش أحمد السميع عبد سامر األدبي 350 مستكمل غير القدس

33071355 060839677 شريف فائق محمد صالح عمر األدبي 471 67.3 القدس

33071361 200590255 عرفة صالح طاهر إسحاق األدبي 492 70.3 القدس

33071371 318376563 بكري حمودة عزمي أحمد األدبي 450 64.3 القدس

33071378 208924175 محمود خليل محمود أمير األدبي 434 62 القدس

33071382 401363668 عويسات داود إبراهيم بهاء األدبي 393 56.1 القدس

33071439 209539931 شويكي محمد إسماعيل مالك األدبي 432 61.7 القدس

33071452 316102268 جابر مصلح أمجد محمود األدبي 396 56.6 القدس

33071483 319033460 طراوة عيسى زاهر أحمد األدبي 274 راسب القدس

33071487 402248702 الحلبية محمد يحيى أحمد األدبي 399 57 القدس



33071490 401363288 بصة هللا عبد جودت أنس األدبي 359 مستكمل غير القدس

33071493 080066640 سدر عاشور المجيد عبد أيمن األدبي 460 مستكمل غير القدس

33071511 034679019 قمبز محمد فاروق سعيد األدبي 305 راسب القدس

33071541 032703019 أعمص يوسف سامي فادي األدبي 421 60.1 القدس

33071543 405469594 قريع حسن راضي فايز األدبي 445 63.6 القدس

33071548 066681941 نجمة أبو الحميد عبد الجبار عبد لؤي األدبي 484 69.1 القدس

33071549 208977470 سطليح شحادة عيسى لؤي األدبي 384 مستكمل غير القدس

33071557 332776335 هالل أبو هللا عبد خالد مجد األدبي 406 58 القدس

33071560 314902974 عسكر عودة إدريس محمد األدبي 390 مستكمل غير القدس

33071566 402786172 جفال محمود زياد محمد األدبي 298 راسب القدس

33071580 402258073 خنافسة محمود نافذ محمود األدبي 336 مستكمل غير القدس

33071593 318197969 عبيد ناصر أمين ناصر األدبي 259 راسب القدس

33071602 314928821 عليان سعيد منذر وائل األدبي 402 57.4 القدس

33071605 216134221 سراحنة أحمد إلياس يوسف األدبي 366 مستكمل غير القدس

33071606 318593969 عليان محمد موسى يوسف األدبي 421 مستكمل غير القدس

33071685 911584738 كنعان محمد سليمان كنعان األدبي 371 مستكمل غير القدس

33071726 852111723 غلوس أبو حسني أحمد محمود األدبي 379 مستكمل غير القدس

33071799 322504515 عواد الحميد عبد عايد الحميد عبد األدبي 500 71.4 القدس

33071817 323981761 القيسية صالح أيمن فهد األدبي 481 68.7 القدس

33071824 211959614 شويكي عطا أحمد محمد األدبي 471 67.3 القدس

33071831 207396672 مشاهرة أحمد صالح محمد األدبي 428 61.1 القدس

33071834 206429268 فرحات خضر عيسى محمد األدبي 461 65.9 القدس

33071852 212090195 بشيتي هشام محمد هشام األدبي 381 مستكمل غير القدس

33071866 319075107 شويكي الرحمن عبد هاني أمجد األدبي 451 مستكمل غير القدس

33071868 203162789 رازم إسماعيل علي بهجت األدبي 415 59.3 القدس

33071869 206464117 سليمان علي محارب تامر األدبي 303 راسب القدس

33071871 205943772 عسيلة جمال" كايد محمد" جمال األدبي 384 مستكمل غير القدس

33071880 854923570 المكحل موسى مأمون رائد األدبي 527 75.3 القدس

33071885 208258798 عليان محمد محمود سعود األدبي 390 55.7 القدس

33071886 عجلوني موسى عمر سفيان 207773698 األدبي 361 مستكمل غير القدس

33071889 319108809 جمعة أبو رشيد ماهر الدين سيف األدبي 280 راسب القدس

33071896 205902851 صالحي سعد علي عباس األدبي 491 70.1 القدس

33071902 209535020 عيشة أبو جودي إياد عالء األدبي 543 77.6 القدس

33071904 402785059 ربيع علي راضي علي األدبي 312 راسب القدس

33071905 313316242 اعبيد خضر محمد عمر األدبي 433 61.9 القدس

33071906 315755926 معتوق عاشور عماد عمرو األدبي 506 72.3 القدس

33071919 208066019 تايه أبو محمد رياض محمد األدبي 424 مستكمل غير القدس

33071926 205436249 عبيد عاهد كمال محمد األدبي 399 57 القدس



33071928 315103853 عباسي موسى محمد" منصور محمد األدبي 389 مستكمل غير القدس

33071941 315205534 عودة موسى محمد ناجي األدبي 368 مستكمل غير القدس

33071947 314792953 دبس أحمد ناصر وسام األدبي 449 64.1 القدس

33071957 034869578 زغير يونس بدر نهاد األدبي 458 65.4 القدس

33071112 315760967 نتشة محمد علي إبراهيم األدبي 284 راسب  القدس

33071122 305662785 عملة أحمد موسى إسماعيل األدبي 448 64  القدس

33071124 203645171 سنينة أبو عثمان إبراهيم أحمد األدبي 397 56.7  القدس

33071130 308500263 هندي إقبال عمر أحمد األدبي 432 61.7  القدس

33071137 206595571 جعابيص عطا علي أدهم األدبي 443 63.3  القدس

33071141 207029315 عباسي أحمد علي أمجد األدبي 368 مستكمل غير  القدس

33071144 312308950 ميالة أبو" ياسين محمد" عماد أنس األدبي 407 58.1  القدس

33071162 205943491 زغل أحمد سامر جهاد األدبي 421 60.1  القدس

33071189 209499201 طاعة أبو داود محمد سيف األدبي 363 مستكمل غير  القدس

33071196 208960229 أعور محمد عرفات صهيب األدبي 443 63.3  القدس

33071198 311216451 دويك عباس خليل طارق األدبي 423 60.4  القدس

33071199 209345321 درويش عدنان زياد طارق األدبي 308 راسب  القدس

33071202 206095085 دنديس الودود عبد نضال عبادة األدبي 448 64  القدس

33071214 206955767 غربية أبو جمال أنور عصام األدبي 353 مستكمل غير  القدس

33071222 208274639 محمود منصور محمد علي األدبي 375 مستكمل غير  القدس

33071224 314904426 طويل محمد يعقوب عمر األدبي 399 57  القدس

33071227 212161558 شبانة عيد وحيد عيد األدبي 382 54.6  القدس

33071229 032574428 جمعة أبو عيسى محمد عيسى األدبي 449 64.1  القدس

33071230 080866411 صالح محمد مجدي فادي األدبي 354 مستكمل غير  القدس

33071262 851810374 عدوان داود الهادي عبد محمد األدبي 363 مستكمل غير  القدس

33071264 301160297 فرحان أحمد علي محمد األدبي 414 59.1  القدس

33071265 852131895 غالية أبو سالم علي محمد األدبي 369 مستكمل غير  القدس

33071267 205861073 جوالني إبراهيم فواز محمد األدبي 306 مستكمل غير  القدس

33071276 208554840 دياب أبو حمد نضال محمد األدبي 439 62.7  القدس

33071289 محيسن موسى محمد محمود 207308461 األدبي 363 مستكمل غير  القدس

33071318 204717466 ناصر محمد مروان نادر األدبي 436 62.3  القدس

33071331 318379591 سبتة عيد ناصر وائل األدبي 389 مستكمل غير  القدس

33071109 405637414 عرينات سليمان إبراهيم هدية األدبي 473 67.6  أريحا

33071364 850388745 جرار أبو عقيالن محمود إياد األدبي 421 60.1  أريحا

33071459 949559579 جهالين أحمد محمد مصعب األدبي 406 58  أريحا

33071114 853994358 جبران إبراهيم محمد إبراهيم األدبي 323 راسب لحم بيت

33071147 404940777 الحجاحجة موسى إياد آدم األدبي 441 63 لحم بيت

33071151 401446042 الدعامسة يوسف وليد باسل األدبي 366 مستكمل غير لحم بيت

33071171 852843424 زعول إبراهيم زكريا حمزة األدبي 403 57.6 لحم بيت



33071180 404098915 طقاطقة محمود باسم رأفت األدبي 333 مستكمل غير لحم بيت

33071182 854053196 الهريمي عيسى محمد زيد األدبي 433 61.9 لحم بيت

33071185 404219537 شنتير إسحق سمير سامر األدبي 375 53.6 لحم بيت

33071191 401025234 سالم أبو أحمد ياسين الدين شرف األدبي 421 60.1 لحم بيت

33071193 403222953 الشريف خضر ماهر شريف األدبي 428 61.1 لحم بيت

33071219 854578143 طقاطقة طلب أحمد علي األدبي 342 مستكمل غير لحم بيت

33071242 402587000 بلو محمد إبراهيم محمد األدبي 426 60.9 لحم بيت

33071244 911784692 عبيات سالمة أحمد محمد األدبي 421 60.1 لحم بيت

33071278 859836124 حمامرة أحمد ياسر محمد األدبي 456 65.1 لحم بيت

33071291 404369092 البداونة ذيب ناصر محمود األدبي 397 56.7 لحم بيت

33071301 854691078 صومان حميد محمد معاذ األدبي 419 59.9 لحم بيت

33071322 860164383 شاهين جميل وائل نائل األدبي 422 60.3 لحم بيت

33071323 852837103 عفانة علي خليل نضال األدبي 413 59 لحم بيت

33071328 853700250 صالح علي فواز هشام األدبي 402 57.4 لحم بيت

33071330 852883198 المشاعلة أحمد نعيم هيثم األدبي 358 مستكمل غير لحم بيت

33071335 853490217 ثوابتة عمر أنور ياسر األدبي 363 مستكمل غير لحم بيت

33071353 851433615 سرور أبو رشيد الرحمن عبد عرفة األدبي 424 60.6 لحم بيت

33071357 914232616 العزة الحميد عبد سامي محمد األدبي 431 61.6 لحم بيت

33071359 854082138 تعامرة محمد ناصر محمد األدبي 453 64.7 لحم بيت

33071481 401604848 حمامرة يوسف تيسير أحمد األدبي 368 مستكمل غير لحم بيت

33071484 402229363 حمامرة شاكر صالح أحمد األدبي 404 57.7 لحم بيت

33071492 860118330 نباهين إبراهيم سالمة أيمن األدبي 416 59.4 لحم بيت

33071512 402586432 الصالحات حسين باسم سلطان األدبي 419 59.9 لحم بيت

33071527 401732359 زيدان محمود محمد الرحمن عبد األدبي 465 66.4 لحم بيت

33071531 901758417 احميد حسان إبراهيم الدين عز األدبي 407 مستكمل غير لحم بيت

33071535 860124080 ديرية علي حسين علي األدبي 348 مستكمل غير لحم بيت

33071542 400252037 موسى راشد سمير فادي األدبي 403 مستكمل غير لحم بيت

33071561 911787091 حميدة محمد أمين محمد األدبي 398 56.9 لحم بيت

33071563 403450067 حمامرة مصطفى حسن محمد األدبي 449 64.1 لحم بيت

33071576 402588644 تعامرة محمود جمال محمود األدبي 381 مستكمل غير لحم بيت

33071595 854096062 يابس أبو محمد محسن نبيل األدبي 381 مستكمل غير لحم بيت

33071604 854083912 شاعر هللا عبد منور يزن األدبي 389 55.6 لحم بيت

33071612 406625301 دعدوع جميل سليمان إبراهيم األدبي 418 59.7 لحم بيت

33071614 852857572 جواريش محمد عماد إسالم األدبي 367 مستكمل غير لحم بيت

33071621 405690769 عايش محمد خالد أحمد األدبي 427 61 لحم بيت

33071631 854085222 األطرش حسين عمران أكرم األدبي 431 61.6 لحم بيت

33071633 404987026 طبنجة موسى سمير أمير األدبي 369 مستكمل غير لحم بيت

33071636 860107853 العبيات عطا سليمان أنس األدبي 377 مستكمل غير لحم بيت



33071637 العيسا الفتاح عبد أسامة باسل 854888468 األدبي 383 مستكمل غير لحم بيت

33071643 405396672 صالح هللا عبد خالد حسن األدبي 482 68.9 لحم بيت

33071646 406304618 كامل حسين عماد حمدي األدبي 448 64 لحم بيت

33071647 853499960 ملش حسن إبراهيم حمزة األدبي 450 مستكمل غير لحم بيت

33071650 401448543 دية أبو محمد عزات حيدر األدبي 272 راسب لحم بيت

33071652 404988461 سليمان داود رائد داود األدبي 277 راسب لحم بيت

33071657 401603428 شمروخ الهادي عبد رائد رغد األدبي 448 64 لحم بيت

33071667 404375438 سرور أبو علي محمود طارق األدبي 393 مستكمل غير لحم بيت

33071669 402786875 التعمري شحادة محمد عباس األدبي 414 59.1 لحم بيت

33071673 907408397 العبيات أحمد محمد هللا عبد األدبي 379 مستكمل غير لحم بيت

33071678 402366199 سرور أبو محمود أحمد على األدبي 288 راسب لحم بيت

33071682 851673962 اللطيف عبد فايز علي فايز األدبي 390 مستكمل غير لحم بيت

33071683 405509977 صبيح خليل عمر قصي األدبي 406 58 لحم بيت

33071684 985591957 عياد محمد أحمد كريم األدبي 388 55.4 لحم بيت

33071686 405049222 الصليبي إبراهيم حمدان لؤي األدبي 278 راسب لحم بيت

33071692 854114956 العليمي رضوان إبراهيم محمد األدبي 296 راسب لحم بيت

33071694 860119528 الشيخ علي أحمد محمد األدبي 412 مستكمل غير لحم بيت

33071696 405692245 سباتين إسماعيل باسم محمد األدبي 422 60.3 لحم بيت

33071702 405055849 كردي محمد خالد محمد األدبي 389 مستكمل غير لحم بيت

33071703 401022355 هللا عبيد محمود خالد محمد األدبي 431 مستكمل غير لحم بيت

33071706 402256143 هماش إبراهيم رزق محمد األدبي 372 مستكمل غير لحم بيت

33071712 426765095 كامل حسين عادل محمد األدبي 415 59.3 لحم بيت

33071716 406849745 المصري محمد عدنان محمد األدبي 435 62.1 لحم بيت

33071718 950004242 عساكرة إبراهيم علي محمد األدبي 260 راسب لحم بيت

33071725 404943466 ثوابتة نجيب وليد محمد األدبي 410 مستكمل غير لحم بيت

33071730 404258527 صبح عودة عيسى الدين محي األدبي 378 مستكمل غير لحم بيت

33071731 404219867 الشيخ مصطفى محمود مراد األدبي 368 مستكمل غير لحم بيت

33071732 401950530 الخمور أحمد موسى مراد األدبي 483 مستكمل غير لحم بيت

33071734 403449705 الحسنات جبرين عطية مصطفى األدبي 391 مستكمل غير لحم بيت

33071739 403222912 البداونة ذيب عمر مهدي األدبي 436 62.3 لحم بيت

33071748 402369896 الخمور أحمد محمد يحيى األدبي 346 مستكمل غير لحم بيت

33071749 "كامل حسن" طالب خالد يزن 404985665 األدبي 432 61.7 لحم بيت

33071870 852828730 عفانة علي خليل توفيق األدبي 428 61.1 لحم بيت

33071873 404223232 طقاطقة جبر إبراهيم جميل األدبي 501 71.6 لحم بيت

33071874 854114352 الشيخ عمر محمد حبيب األدبي 470 67.1 لحم بيت

33071876 402591614 الشيخ حسن هللا عبد حمزة األدبي 410 مستكمل غير لحم بيت

33071878 401506068 التعمري شحادة خليل خالد األدبي 468 66.9 لحم بيت

33071882 850589581 العبيات سالم حمد سالم األدبي 583 83.3 لحم بيت



33071895 852822717 الديرية أحمد محمود عادل األدبي 425 60.7 لحم بيت

33071903 401434071 طقاطقة أحمد محمد عالء األدبي 476 68 لحم بيت

33071909 402589915 عمرين درويش ماجد كرم األدبي 343 مستكمل غير لحم بيت

33071914 403565559 الكرد أحمد إبراهيم محمد األدبي 400 57.1 لحم بيت

33071922 854501780 الحمامرة محمد عادل محمد األدبي 349 مستكمل غير لحم بيت

33071930 "اللحام ملحم" خليل يوسف محمد 401449418 األدبي 543 77.6 لحم بيت

33071935 404096885 طربوش أبو محمود أحمد مهند األدبي 427 61 لحم بيت

33071936 403452873 تعامرة محمد عطية مهند األدبي 460 65.7 لحم بيت

33071945 854767241 ادعيس غازي رياض وائل األدبي 453 64.7 لحم بيت

33071347 901144642 الرب أبو حسين خليل أشرف األدبي 455 65 جنين

33071609 902432400 الرب أبو ناجي أحمد محمد األدبي 519 74.1 جنين

33071864 907627913 كفاية طاهر ناجي أحمد األدبي 478 مستكمل غير جنين

33071116 910596006 الكيالني زيد جميل ناجي إبراهيم األدبي 467 66.7  جنين

33071119 859795783 العزايزة مثقال علي إسالم األدبي 400 57.1  جنين

33071133 401904859 صالح إبراهيم مصطفى أحمد األدبي 419 59.9  جنين

33071153 850112699 عالونة عبد فوزي باسم األدبي 369 مستكمل غير  جنين

33071159 901077388 الحسنية محمد عزمي ثائر األدبي 469 67  جنين

33071190 858553589 هنداوي نايف سموح شراع األدبي 479 68.4  جنين

33071203 403839483 صالح أبو الجبار عبد جهاد الجبار عبد األدبي 415 59.3  جنين

33071205 905549150 عباس الرحمن عبد أمين الرحمن عبد األدبي 423 60.4  جنين

33071209 403838907 صالح حسن أحمد هللا عبد األدبي 366 مستكمل غير  جنين

33071210 404865933 حصري ذياب أحمد هللا عبد األدبي 313 مستكمل غير  جنين

33071221 854151966 حثناوي علي صالح علي األدبي 396 56.6  جنين

33071228 850957804 قنعير مصطفى صالح عيسى األدبي 327 مستكمل غير  جنين

33071234 404382053 تركمان نايف محمود فضل األدبي 419 59.9  جنين

33071236 854530581 عساف ياسين الرحمن عبد لؤي األدبي 373 مستكمل غير  جنين

33071238 850825399 عنزاوي محمود عناد مارسيل األدبي 452 64.6  جنين

33071251 918779661 شبراوي أحمد حسن محمد األدبي 421 60.1  جنين

33071252 850736158 القاسم محمد حسن محمد األدبي 440 62.9  جنين

33071259 907654776 جرادات مفلح الرحيم عبد محمد األدبي 423 60.4  جنين

33071260 946114204 السوقي نصيف الغني عبد محمد األدبي 360 مستكمل غير  جنين

33071269 852570597 سعدي اللطيف عبد مازن محمد األدبي 463 66.1  جنين

33071281 السعدي يوسف خليل محمود 403414725 األدبي 445 63.6  جنين

33071284 953090388 هللا عبد محمد علي محمود األدبي 407 58.1  جنين

33071313 020684890 عروق حسن نايف موفق األدبي 473 67.6  جنين

33071315 854833415 نشرتي الرحمن عبد عصام مؤمن األدبي 369 مستكمل غير  جنين

33071324 850756685 شقيقات نمر العزيز عبد نمر األدبي 372 مستكمل غير  جنين

33071333 410150759 مرعي جاسم عيد وسيم األدبي 440 62.9  جنين



33071363 402294631 النادي توفيق هللا عبد إياد األدبي 393 56.1  جنين

33071373 946308681 السعدي أحمد فوزي أحمد األدبي 364 مستكمل غير  جنين

33071374 859949299 جعفر عارف محمود أحمد األدبي 363 مستكمل غير  جنين

33071375 402089767 جعايصة محمد منذر أحمد األدبي 389 55.6  جنين

33071377 940996739 عبيدي عيسى أحمد أمجد األدبي 489 69.9  جنين

33071379 األدبي حثناوي أحمد راشد أنس 435 62.1  جنين

33071387 401492574 حمارشة محمد رجب جمال األدبي 425 60.7  جنين

33071388 403218514 بكر أبو أديب غالب جمال األدبي 433 61.9  جنين

33071391 404897316 هللا حرز حسين محمود جواد األدبي 477 68.1  جنين

33071396 854720042 فشافشة محمد خالد رابح األدبي 434 62  جنين

33071397 938107810 زايد شيخ حمدان محمود راسم األدبي 388 مستكمل غير  جنين

33071400 850827056 مرعي زكي صالح زكي األدبي 385 55  جنين

33071406 859447153 ضباية علي أيمن سمير األدبي 501 71.6  جنين

33071408 415063411 زينة أبو صالح سمير صالح األدبي 353 مستكمل غير  جنين

33071410 853657302 بدارنة حسن جواد طاهر األدبي 430 61.4  جنين

33071411 402752406 حصري ذياب أحمد طالل األدبي 401 57.3  جنين

33071414 405306739 عروق محمد مصطفى عاصم األدبي 377 مستكمل غير  جنين

33071417 404209967 السعدي راغب قاسم هللا عبد األدبي 389 55.6  جنين

33071420 850957986 الرب أبو الرحمن عبد أسعد الدين عز األدبي 410 58.6  جنين

33071421 852208545 عطاطري صادق طالب الدين عز األدبي 371 53  جنين

33071422 901073882 فرحات محمد توفيق الدين عالء األدبي 486 69.4  جنين

33071428 404859902 هللا حرز كامل أحمد عماد األدبي 371 مستكمل غير  جنين

33071430 854532140 درويش هللا عبد برهان عمرو األدبي 358 مستكمل غير  جنين

33071441 402624597 حردان حسين أسعد محمد األدبي 374 53.4  جنين

33071442 853543882 كميل محمد باسم محمد األدبي 425 60.7  جنين

33071447 415063395 زينة أبو صالح سمير محمد األدبي 379 54.1  جنين

33071449 402314827 الرب أبو محمد علي محمد األدبي 401 57.3  جنين

33071450 402825335 العمارنة هللا عبد قيس محمد األدبي 424 60.6  جنين

33071451 951361062 صالح أحمد محمود محمد األدبي 365 52.1  جنين

33071454 401049168 اشرين أبو يوسف صالح محمود األدبي 423 60.4  جنين

33071456 853847010 قبها سليمان مروح مراد األدبي 503 71.9  جنين

33071474 401049317 حنون الرحمن عبد مصطفى ياسر األدبي 405 57.9  جنين

33071475 402759385 السعدي الدين سعد نضال يزيد األدبي 380 مستكمل غير  جنين

33071476 402420186 كميل مصطفى خالد يوسف األدبي 395 56.4  جنين

33071477 941177586 نزال هللا عبد الرحمن عبد يوسف األدبي 451 64.4  جنين

33071479 941165664 جرادات حسن إبراهيم إياد األدبي 471 67.3  جنين

33071491 907683668 جرادات حسن غالب أنس األدبي 465 66.4  جنين

33071500 402824536 غوادرة حسين شريف حسين األدبي 336 راسب  جنين



33071515 907543920 طوباسي رضا الفتاح عبد سمير األدبي 486 69.4  جنين

33071536 852568286 حماد محمود سامي علي األدبي 345 مستكمل غير  جنين

33071539 853782613 كمامجي نايف" محمد عهد األدبي 423 مستكمل غير  جنين

33071545 852570589 سعدي اللطيف عبد مازن قيس األدبي 422 60.3  جنين

33071546 402420913 سليمان كامل حسام كامل األدبي 439 62.7  جنين

33071564 911527117 جرادات فايز حسين محمد األدبي 475 67.9  جنين

33071569 401325154 زيود شفيق شعبان محمد األدبي 419 مستكمل غير  جنين

33071573 911529345 عارضة أحمد قاسم محمد األدبي 478 68.3  جنين

33071589 946301561 زيود شفيق شعبان مهنى األدبي 406 مستكمل غير  جنين

33071665 907328660 مسعود" علي صبحي" محمود صبحي األدبي 370 مستكمل غير  جنين

33071754 401480165 زكارنة أحمد صبحي أحمد األدبي 373 مستكمل غير  جنين

33071757 406242172 خليفة أحمد الرحيم عبد أحمد األدبي 468 66.9  جنين

33071759 404915423 زكارنة الرحمن عبد عصام أحمد األدبي 440 62.9  جنين

33071762 854518461 األحمد حيدر وليد أحمد األدبي 391 55.9  جنين

33071764 941178923 نجم أحمد الدين عز أسامة األدبي 440 62.9  جنين

33071771 853117844 كميل موسى أحمد أنس األدبي 450 64.3  جنين

33071772 406324160 حمارشة ياسين عدنان أنس األدبي 425 60.7  جنين

33071773 401331202 الغول علي ماهر أنس األدبي 397 مستكمل غير  جنين

33071775 406677864 عامر إبراهيم محمد أيهم األدبي 439 62.7  جنين

33071776 850959099 كميل حسن محمد باسل األدبي 425 60.7  جنين

33071777 402391551 منصور منصور أسامة ثائر األدبي 425 مستكمل غير  جنين

33071780 403970015 كميل صادق محمود حسام األدبي 444 63.4  جنين

33071781 406177980 كميل عمر محمد حمزة األدبي 417 59.6  جنين

33071785 401582747 زكارنة محمد وليد خالد األدبي 409 مستكمل غير  جنين

33071795 852204239 جرار صالح جرير صالح األدبي 424 مستكمل غير  جنين

33071798 بعجاوي جمعة الرحمن عبد عامر 406240887 األدبي 427 61  جنين

33071800 411447584 مرعي خضر سامي الرحمن عبد األدبي 401 مستكمل غير  جنين

33071801 406171934 الهيجا أبو رجا طالل الرحمن عبد األدبي 425 60.7  جنين

33071803 402319297 زكارنة يوسف عرفات هللا عبد األدبي 438 62.6  جنين

33071804 405116088 الحليم عبد سمير هالل هللا عبد األدبي 403 مستكمل غير  جنين

33071807 406282673 سباعنة مصطفى محمود الدين عز األدبي 406 مستكمل غير  جنين

33071808 403216070 فايد علي محمد الدين عالء األدبي 434 مستكمل غير  جنين

33071809 406680355 أحمد علي أحمد علي األدبي 427 61  جنين

33071810 974134850 البزور أحمد حسن علي األدبي 400 57.1  جنين

33071814 404405425 فرحة أبو نجيب الكريم عبد عمران األدبي 455 65  جنين

33071815 406334508 جرار محمد الكريم عبد عمرو األدبي 398 مستكمل غير  جنين

33071816 404975948 شلبي سعيد جابر فارس األدبي 434 62  جنين

33071820 402088884 علي أبو محمود حاتم كفاح األدبي 404 مستكمل غير  جنين



33071821 853126118 كميل محمود أحمد مجدي األدبي 392 مستكمل غير  جنين

33071822 852419431 عتيق محمود مصطفى مجدي األدبي 424 60.6  جنين

33071825 403410921 الخالق عبد محمد أحمد محمد األدبي 432 61.7  جنين

33071827 406241109 كميل محمد خليل محمد األدبي 438 62.6  جنين

33071829 404386336 شامي يوسف شامي محمد األدبي 423 60.4  جنين

33071835 405579210 ميتاني فخري فتحي محمد األدبي 422 60.3  جنين

33071836 854073889 الرب أبو أمين لطفي محمد األدبي 426 60.9  جنين

33071837 403973837 كميل أحمد مصطفى محمد األدبي 370 مستكمل غير  جنين

33071840 402759245 طاهر يعقوب يوسف محمد األدبي 414 مستكمل غير  جنين

33071843 401420286 بكر أبو راشد فارس مشير األدبي 398 مستكمل غير  جنين

33071844 403407661 شرقاوي يوسف فوزي مصطفى األدبي 399 مستكمل غير  جنين

33071853 405109166 مطاحن حسن إياد وسيم األدبي 414 59.1  جنين

33071854 404401812 عموري محمد سعيد ياسين األدبي 414 59.1  جنين

33071857 853421139 زبيدي الرحمن عبد جمال يوسف األدبي 432 61.7  جنين

33071953 853799435 زيدي الرحيم عبد خالد ضياء األدبي 450 64.3  جنين

33071104 406862334 تميمي محمد باسم عهد األدبي 543 77.6 هللا رام

33071108 411693005 التميمي حسن محمود ناريمان األدبي 504 72 هللا رام

33071110 907896948 البرغوثي فرج عمر إباء األدبي 446 63.7 هللا رام

33071111 852455955 امطير احمد سامي إبراهيم األدبي 391 55.9 هللا رام

33071113 403869191 عادي أبو محمود مازن إبراهيم األدبي 389 55.6 هللا رام

33071120 402795686 حميد محمد مؤيد إسالم األدبي 485 69.3 هللا رام

33071125 860054295 زير توفيق أنور أحمد األدبي 337 مستكمل غير هللا رام

33071127 854508702 حسين أبو سبتي حسن أحمد األدبي 386 55.1 هللا رام

33071131 859899056 عثمان أحمد ماجد أحمد األدبي 432 61.7 هللا رام

33071135 402590301 الخطيب خليل موسى أحمد األدبي 429 61.3 هللا رام

33071136 403159031 عفانة عيسى وائل أحمد األدبي 362 مستكمل غير هللا رام

33071138 859340630 حماد خليل حسن أسامة األدبي 479 68.4 هللا رام

33071142 403352123 الشيخ دار محمد سمير أمير األدبي 352 مستكمل غير هللا رام

33071143 900084633 زياد دياب عمر أمين األدبي 429 61.3 هللا رام

33071145 854341849 يعقوب يعقوب عودة أنس األدبي 387 55.3 هللا رام

33071157 914116322 برغوثي حسيب هشام تيمور األدبي 438 62.6 هللا رام

33071163 405708744 عليان يعقوب نضال جهاد األدبي 416 59.4 هللا رام

33071164 957670284 حسن محمد خليل جواد األدبي 462 66 هللا رام

33071165 209442136 طه الجواد عبد إسحق حذيفة األدبي 424 60.6 هللا رام

33071167 402675763 هبل خالد عيسى حذيفة األدبي 428 61.1 هللا رام

33071169 412048639 محمود محمود صادق حسين األدبي 422 60.3 هللا رام

33071175 قطامش فايز الغني عبد خليل 850274648 األدبي 384 54.9 هللا رام

33071192 402197008 قيم جميل أمين شريف األدبي 334 مستكمل غير هللا رام



33071194 853085405 برغوثي عمر ساهر صدام األدبي 422 60.3 هللا رام

33071195 850146879 شبح محمد جميل صهيب األدبي 395 56.4 هللا رام

33071200 852274513 زيبار حسن الساتر عبد طلحة األدبي 394 56.3 هللا رام

33071204 405707100 برناط محمد إياد الخالق عبد األدبي 471 67.3 هللا رام

33071207 949955371 عابد العبد فهيم السالم عبد األدبي 404 57.7 هللا رام

33071213 401116140 عليان يعقوب زياد عدي األدبي 259 راسب هللا رام

33071218 907546303 حج دار محمد عواد عالء األدبي 360 مستكمل غير هللا رام

33071220 853031466 براهمة جمعة رشيد علي األدبي 406 58 هللا رام

33071225 401308366 زبيدي محمود نصر عمرو األدبي 362 مستكمل غير هللا رام

33071226 910587062 برغوثي عصفور محمد عناد األدبي 348 مستكمل غير هللا رام

33071231 852620178 عابد العبد" فهيم محمد" فارس األدبي 392 56 هللا رام

33071235 854752441 برغوثي العزيز عبد مجد قسام األدبي 465 66.4 هللا رام

33071237 401978135 سحويل شحادة محمد ليث األدبي 441 63 هللا رام

33071241 404473993 كويك أبو" علي محمد" إبراهيم محمد األدبي 465 66.4 هللا رام

33071247 401879507 عليا أبو حسين بدر محمد األدبي 352 مستكمل غير هللا رام

33071249 402842306 حميدان محمد جمال محمد األدبي 307 راسب هللا رام

33071266 410843247 حامد شحادة علي محمد األدبي 426 60.9 هللا رام

33071273 األدبي أحمد محمد مصطفى محمد 417 59.6 هللا رام

33071277 853461804 تميمي محمد وجيه محمد األدبي 438 62.6 هللا رام

33071280 942313701 علقم يوسف حرب محمود األدبي 421 60.1 هللا رام

33071286 402844914 شماسنة محمود ماجد محمود األدبي 393 56.1 هللا رام

33071288 402388292 مطير محمود محمد محمود األدبي 384 54.9 هللا رام

33071292 401381447 جمهور يوسف نسيم محمود األدبي 476 68 هللا رام

33071296 854858180 دليشي الفتاح عبد وجيه مصطفى األدبي 458 65.4 هللا رام

33071298 859216020 هللا عبيد محمود القادر عبد مصعب األدبي 293 راسب هللا رام

33071303 853001261 حامد هللا عبد رائد معتز األدبي 389 55.6 هللا رام

33071304 946051331 القادر عبد عبد محمد معتز األدبي 453 64.7 هللا رام

33071305 850971078 عاصي محمود مفيد ممدوح األدبي 460 65.7 هللا رام

33071309 حجيجي حمدان الكريم عبد مهند 950583344 األدبي 343 مستكمل غير هللا رام

33071310 906174420 حماد أحمد اللطيف عبد مهند األدبي 463 66.1 هللا رام

33071317 854665445 حميدان سعيد الكريم عبد نادر األدبي 408 مستكمل غير هللا رام

33071320 941265522 بزار الفتاح عبد محمد نايف األدبي 455 65 هللا رام

33071321 914130570 كويك أبو عيسى محمود نائل األدبي 335 مستكمل غير هللا رام

33071326 208508895 فالح خليل عماد هاني األدبي 426 60.9 هللا رام

33071334 945342251 حاج خميس إبراهيم وليد األدبي 414 59.1 هللا رام

33071339 401722608 عياش الحميد عبد وليد يزن األدبي 395 56.4 هللا رام

33071340 404115545 برغوثي دياب حسين يوسف األدبي 461 65.9 هللا رام

33071342 854605136 الخطيب عثمان الرحيم عبد يوسف األدبي 401 57.3 هللا رام



33071343 852365337 يعقوب يعقوب عودة يوسف األدبي 380 54.3 هللا رام

33071349 907718563 شبلي راجح سمير ربيع األدبي 531 75.9 هللا رام

33071351 938582632 الصالحي صالح روحي عاطف األدبي 339 مستكمل غير هللا رام

33071356 851061754 جرابة الجليل عبد أحمد محمد األدبي 413 مستكمل غير هللا رام

33071405 907981161 الميناوي ذيب فؤاد سلطان األدبي 406 58 هللا رام

33071409 854805413 حنني محمد سالمة صدام األدبي 490 70 هللا رام

33071432 916512783 صالحية أبو عوض محمد عوض األدبي 400 57.1 هللا رام

33071435 853693513 رمضان إبراهيم يوسف قاسم األدبي 466 66.6 هللا رام

33071470 854016904 قبها إبراهيم محمود نور األدبي 364 مستكمل غير هللا رام

33071478 401106273 نمر هللا عبد فايق إسالم األدبي 374 مستكمل غير هللا رام

33071485 403330848 جوده عثمان وجيه أحمد األدبي 411 58.7 هللا رام

33071488 25801952 قواسمي محمود إبراهيم أكرم األدبي 516 73.7 هللا رام

33071495 855032942 النمورة جميل محمد جمال األدبي 384 مستكمل غير هللا رام

33071519 209251651 مصطفى حسن أمجد شاكر األدبي 412 58.9 هللا رام

33071530 850220963 بدره الحميد عبد حسن المجيد عبد األدبي 404 57.7 هللا رام

33071553 859900672 حامد موسى أحمد مالك األدبي 406 مستكمل غير هللا رام

33071556 860056332 جاد أبو قاسم عماد مجاهد األدبي 242 راسب هللا رام

33071558 853796969 معمر أبو صابر إبراهيم محمد األدبي 409 58.4 هللا رام

33071578 402679005 اصبع أبو محمد سعيد محمود األدبي 235 راسب هللا رام

33071582 402299387 جفال موسى عطا معتز األدبي 313 راسب هللا رام

33071584 402637581 صالح أحمد سمير منير األدبي 453 64.7 هللا رام

33071592 944938794 علي حسن إبراهيم ناجي األدبي 434 62 هللا رام

33071598 034063354 عاصي حسين عايد نصري األدبي 460 65.7 هللا رام

33071608 901170928 يونس أسعد إبراهيم عثمان األدبي 510 72.9 هللا رام

33071610 403813348 جبر حسين رشاد الدين نور األدبي 488 69.7 هللا رام

33071611 403818990 فارس عثمان راسم إبراهيم األدبي 480 68.6 هللا رام

33071613 852274059 منصور إبراهيم عيسى إبراهيم األدبي 441 63 هللا رام

33071615 405032244 قطري عيسى محمد إسالم األدبي 377 مستكمل غير هللا رام

33071617 853738599 عليان أحمد فايز إيهاب األدبي 350 مستكمل غير هللا رام

33071618 402672331 حامد أحمد أمين أحمد األدبي 379 مستكمل غير هللا رام

33071620 850398553 شراكة مصطفى حسين أحمد األدبي 412 مستكمل غير هللا رام

33071622 404786881 ياسين أحمد السالم عبد أحمد األدبي 487 69.6 هللا رام

33071623 405614397 دراغمة حافظ منذر أحمد األدبي 475 67.9 هللا رام

33071625 405564501 عليان محمد هشام أحمد األدبي 426 60.9 هللا رام

33071627 401648845 تميمي السالم عبد بالل أسامة األدبي 410 مستكمل غير هللا رام

33071628 402409262 اعليان محمد زكريا أسامة األدبي 452 64.6 هللا رام

33071629 401378401 حمايل أسعد عوني أسعد األدبي 443 63.3 هللا رام

33071630 404714792 حمدان سليمان ناصر أسيد األدبي 513 73.3 هللا رام



33071632 403995731 حماد القادر عبد يحيى أكرم األدبي 412 مستكمل غير هللا رام

33071634 853932598 سليمة إسماعيل إبراهيم أنس األدبي 382 54.6 هللا رام

33071635 406433326 حمدان سعيد جهاد أنس األدبي 412 مستكمل غير هللا رام

33071639 405000795 تميمي تميم فضل تميم األدبي 427 61 هللا رام

33071640 404785339 مزهر فرج أحمد جابر األدبي 374 مستكمل غير هللا رام

33071641 404301293 حامد محمود محمد جابر األدبي 361 مستكمل غير هللا رام

33071642 405001926 حماد العزيز عبد سمير جهاد األدبي 353 مستكمل غير هللا رام

33071644 403355530 يوسف مصطفى الرؤوف عبد حسن األدبي 383 مستكمل غير هللا رام

33071645 860090471 براغثة سليمان خير حمد األدبي 463 مستكمل غير هللا رام

33071648 406860858 عايش دار الحافظ عبد معن حمزة األدبي 441 63 هللا رام

33071651 405569294 عسكر محمد مصطفى خالد األدبي 451 64.4 هللا رام

33071654 406453969 ربيع الكريم عبد عماد رامي األدبي 400 مستكمل غير هللا رام

33071656 406433540 الخطيب كنعان أحمد ياسر رشدي األدبي 406 58 هللا رام

33071658 911546901 سايس مصطفى رباح سامر األدبي 426 60.9 هللا رام

33071660 402791545 ناصر أبو محمود" ساكب محمد" سعد األدبي 444 63.4 هللا رام

33071661 406930347 دبور سالمة درويش سالمة األدبي 443 63.3 هللا رام

33071662 860036557 زايد داود وجيه سلطان األدبي 304 راسب هللا رام

33071663 403399074 داود أحمد ياسر شهاب األدبي 408 مستكمل غير هللا رام

33071664 401379722 بدوان عيسى محمد صالح األدبي 228 راسب هللا رام

33071666 حمد الرؤوف عبد لطفي الدين صالح 402637870 األدبي 388 مستكمل غير هللا رام

33071668 403325079 خطيب عيسى ربه عبد عامر األدبي 412 مستكمل غير هللا رام

33071670 403396831 حماد موسى محمد العزيز عبد األدبي 411 مستكمل غير هللا رام

33071671 403995665 عسكر علي أحمد هللا عبد األدبي 429 61.3 هللا رام

33071672 403335615 خطيب محمود حسين هللا عبد األدبي 394 مستكمل غير هللا رام

33071674 860148485 الرحمن عبد عودة محمد هللا عبد األدبي 402 57.4 هللا رام

33071675 860004175 سراج عمثان أيمن عثمان األدبي 415 مستكمل غير هللا رام

33071677 401972112 حامد رمضان صابر عالء األدبي 433 61.9 هللا رام

33071680 411030414 أيوب دار أيوب صالح عمر األدبي 247 راسب هللا رام

33071687 405575937 خرمة أبو طه عماد ليث األدبي 396 مستكمل غير هللا رام

33071688 405571688 عليان رشيد صالح مجاهد األدبي 416 59.4 هللا رام

33071689 404454654 يوسف فليح عائد مجاهد األدبي 489 69.9 هللا رام

33071690 852245760 حامد جمعة محمود مجاهد األدبي 520 74.3 هللا رام

33071691 859901910 شعيبي أسعد الباسط عبد مجد األدبي 394 مستكمل غير هللا رام

33071693 853653392 صباح عطا أحمد محمد األدبي 504 72 هللا رام

33071697 405004623 تميمي السالم عبد بالل محمد األدبي 405 مستكمل غير هللا رام

33071698 860060326 حسين أبو سبتي حسن محمد األدبي 360 مستكمل غير هللا رام

33071699 404787319 خطيب محمود حسين محمد األدبي 240 راسب هللا رام

33071704 854411352 زبن عزات دمر محمد األدبي 363 مستكمل غير هللا رام



33071705 404455446 الدين صالح محمد راشد محمد األدبي 457 مستكمل غير هللا رام

33071707 404475675 حامد حسين رزق محمد األدبي 325 مستكمل غير هللا رام

33071708 853853067 عليا أبو محمد رفيق محمد األدبي 484 69.1 هللا رام

33071710 403989650 عادي أبو سبتي سمير محمد األدبي 268 راسب هللا رام

33071711 404305294 مرار كامل شفيق محمد األدبي 424 60.6 هللا رام

33071713 404301640 خضور راتب عاهد محمد األدبي 388 مستكمل غير هللا رام

33071714 "أحمد محمد" المجيد عبد عايد محمد 860153592 األدبي 420 60 هللا رام

33071715 949591507 الروم العزيز عبد الكريم عبد محمد األدبي 410 58.6 هللا رام

33071717 411112212 برغوثي أحمد عصام محمد األدبي 502 71.7 هللا رام

33071719 859120644 امطير أحمد علي محمد األدبي 521 74.4 هللا رام

33071720 403328032 دراغمة إبراهيم محمود محمد األدبي 405 مستكمل غير هللا رام

33071722 854695301 جرادات رزق نافز محمد األدبي 385 مستكمل غير هللا رام

33071723 404457269 عبدة العزيز عبد نبيل محمد األدبي 396 مستكمل غير هللا رام

33071724 401980768 عيد أبو محمد نبيل محمد األدبي 449 64.1 هللا رام

33071728 411010036 نمر مصطفى محمد محمود األدبي 461 65.9 هللا رام

33071729 854595030 خواجا أحمد وعد محمود األدبي 385 مستكمل غير هللا رام

33071733 406432385 غوانمة محمد يوسف مسلم األدبي 408 58.3 هللا رام

33071737 859903544 حمد مصطفى جعفر معتز األدبي 407 مستكمل غير هللا رام

33071738 854852225 زهران يوسف محمود معتصم األدبي 386 مستكمل غير هللا رام

33071740 402385280 حماد موسى محمد موسى األدبي 326 مستكمل غير هللا رام

33071741 406212134 تميمي علي حمزة مؤيد األدبي 402 57.4 هللا رام

33071742 402383368 رفاعي محمود عزام ناصر األدبي 410 مستكمل غير هللا رام

33071744 405572645 عمبر محمد جمال هادي األدبي 446 63.7 هللا رام

33071745 404781692 سرحان محمود محمد وسيم األدبي 269 راسب هللا رام

33071746 402272850 تميمي الحفيظ عبد مراد وليد األدبي 227 راسب هللا رام

33071747 406427526 تميمي الكريم عبد إياد وئام األدبي 398 مستكمل غير هللا رام

33071859 964511505 الجابر عبد شلش العزيز عبد إبراهيم األدبي 511 73 هللا رام

33071861 404786147 عبيدة أحمد أيوب أحمد األدبي 410 58.6 هللا رام

33071865 850979527 عدوان دار محمد الكريم عبد أمجد األدبي 442 63.1 هللا رام

33071867 405002353 حماد سعيد إياد باسل األدبي 426 60.9 هللا رام

33071872 410895783 دسوقي جمعة إبراهيم جمعة األدبي 398 56.9 هللا رام

33071875 850876541 صمادعة حسني عرفات حسني األدبي 502 71.7 هللا رام

33071884 316100403 كاشور حسني عباس سراج األدبي 336 راسب هللا رام

33071892 401938030 حسونة صالح محمد صالح األدبي 394 56.3 هللا رام

33071910 405003971 نخلة أحمد محمود كرم األدبي 410 58.6 هللا رام

33071918 401649793 عليان إبراهيم رمضان محمد األدبي 421 60.1 هللا رام

33071920 402284947 هللا عبد محمد زياد محمد األدبي 431 61.6 هللا رام

33071923 914126487 محمد الحميد عبد الحليم عبد محمد األدبي 414 مستكمل غير هللا رام



33071924 402196364 البايض خليل الناصر عبد محمد األدبي 481 68.7 هللا رام

33071932 858583438 ورده محمود محمد محمود األدبي 424 60.6 هللا رام

33071934 404110900 صباح مصطفى أشرف مصطفى األدبي 385 مستكمل غير هللا رام

33071938 412061848 الرزاق عبد صالح خالد مؤيد األدبي 468 66.9 هللا رام

33071939 860036649 صافي الرحمن عبد محمود مؤيد األدبي 386 مستكمل غير هللا رام

33071949 404958407 عليان إبراهيم منذر يوسف األدبي 452 64.6 هللا رام

33071951 854750643 كفاية حمودة رباح بالل األدبي 433 61.9 هللا رام

33071955 859347783 شوابكة ربحي الباسط عبد مهند األدبي 484 69.1 هللا رام

33071197 854588993 مصلح أحمد يوسف صهيب األدبي 378 54  هللا رام

33071489 "حامد فارس" إبراهيم عثمان أكرم 944810571 األدبي 487 69.6  هللا رام

33071505 938382389 حامد إبراهيم عثمان رأفت األدبي 485 69.3  هللا رام

33071507 854681749 حوشية سعيد أحمد رؤوف األدبي 238 راسب  هللا رام

33071508 080892177 غلوس أبو سليم أحمد ساجد األدبي 468 66.9  هللا رام

33071619 405031774 حامد أحمد باسم أحمد األدبي 452 64.6  هللا رام

33071721 405559147 داود دار سعيد مصطفى محمد األدبي 367 راسب  هللا رام

33071826 402698385 عامر نايف خالد محمد األدبي 424 60.6  هللا رام

33071756 404931867 يعقوب أحمد الجابر عبد أحمد األدبي 413 59 سلفيت

33071788 404395477 بوزية أحمد حمد خليل األدبي 448 64 سلفيت

33071792 405388125 يعقوب أبو دار سالم محمد سالم األدبي 417 59.6 سلفيت

33071793 402682918 يعقوب أبو محمد سليمان سري األدبي 428 61.1 سلفيت

33071832 403162233 صالح حسني هللا عبد محمد األدبي 437 62.4 سلفيت

33071851 401131057 األسعد محمود العزيز عبد نور األدبي 421 60.1 سلفيت

33071188 905175014 فايد أبو محمد أحمد سمير األدبي 448 64  سلفيت

33071274 402069801 سليمان صالح مهدي محمد األدبي 460 65.7  سلفيت

33071392 401522883 زيدات حسن سامي حسن األدبي 432 61.7  سلفيت

33071418 405017146 علي حسني حسن عدي األدبي 456 65.1  سلفيت

33071445 859474595 هللا عبد مفيد راضي محمد األدبي 423 60.4  سلفيت

33071457 411893498 خلف أحمد الرحمن عبد مسعود األدبي 410 58.6  سلفيت

33071465 402070494 بوزية مفيد منير مفيد األدبي 432 61.7  سلفيت

33071494 921606133 الفتاح عبد خضر عباس بالل األدبي 499 71.3  سلفيت

33071502 853905800 بوزية صالح مروان حمزة األدبي 281 راسب  سلفيت

33071594 908040041 حمدان سليم نايف نافذ األدبي 492 70.3  سلفيت

33071146 852385103 دراغمة حامد عزات أيسر األدبي 412 58.9 طوباس

33071385 859959066 عودة محمود هللا عبد ثائر األدبي 369 مستكمل غير طوباس

33071436 404687444 حسن أبو محمود جبر قتيبة األدبي 389 55.6 طوباس

33071455 859756769 بشارات محمود فيصل محمود األدبي 432 61.7 طوباس

33071458 850737305 سياج محمد جاسر مصعب األدبي 427 61 طوباس

33071845 858564826 دراغمة أحمد خالد معاذ األدبي 430 61.4 طوباس



33071166 402596506 بشارة أبو سليمان جهاد حذيفة األدبي 302 راسب  طوباس

33071168 402412704 دراغمة علي فارس حسن األدبي 321 مستكمل غير  طوباس

33071201 937439628 بشارات عارف محمد عارف األدبي 428 61.1  طوباس

33071239 852420264 عرة أبو حسن عماد مثنى األدبي 381 54.4  طوباس

33071245 410127385 دبك محمد أحمد محمد األدبي 425 60.7  طوباس

33071856 404229387 علي أبو احمد زاهي يزيد األدبي 370 مستكمل غير  طوباس

33071944 853831626 دراغمة طاهر حسن هالل األدبي 426 مستكمل غير  طوباس

33071115 خالد غالب منتصر إبراهيم 859339236 األدبي 432 61.7 طولكرم

33071118 403821101 الفودة يوسف خالد إسالم األدبي 371 مستكمل غير طولكرم

33071139 853039725 غانم إبراهيم ياسر أشرف األدبي 483 69 طولكرم

33071172 854427283 يوسف محمد شوقي حمزة األدبي 435 62.1 طولكرم

33071173 401016753 همشري الفتاح عبد بسام خالد األدبي 461 65.9 طولكرم

33071176 402398606 غريفي راجي جمال راجي األدبي 384 مستكمل غير طولكرم

33071181 938140977 سبيت أبو أحمد عوض رأفت األدبي 481 68.7 طولكرم

33071223 311232607 نصيرات عمر الحكيم عبد عمر األدبي 370 مستكمل غير طولكرم

33071243 403949118 عزة توفيق أحمد محمد األدبي 392 56 طولكرم

33071271 401013529 رميالت حسني محمود محمد األدبي 316 مستكمل غير طولكرم

33071290 85012999 زغلول أحمد مفيد محمود األدبي 433 61.9 طولكرم

33071299 401016498 صباغ محمد اللطيف عبد مصعب األدبي 408 58.3 طولكرم

33071307 402080527 عجاج أحمد محمد مهدي األدبي 406 58 طولكرم

33071329 411527120 خريوش سليم جمال هيثم األدبي 318 مستكمل غير طولكرم

33071344 402391353 مرعي يوسف غالب يوسف األدبي 351 مستكمل غير طولكرم

33071360 854434339 فحماوي سليمان ياسر إبراهيم األدبي 274 راسب طولكرم

33071366 يحيى بكر طارق إيهاب 858508559 األدبي 388 55.4 طولكرم

33071376 943282699 واوي محمود غازي أشرف األدبي 487 69.6 طولكرم

33071384 936466986 سالمة أحمد إحسان تحسين األدبي 387 مستكمل غير طولكرم

33071386 851729913 عساف سليم محمود ثائر األدبي 397 56.7 طولكرم

33071389 401460829 زهرة جهاد أمجد جهاد األدبي 385 55 طولكرم

33071390 854943222 عنبص أحمد جمال جهاد األدبي 400 57.1 طولكرم

33071398 402806079 عليان محمود الحكيم عبد رامز األدبي 324 راسب طولكرم

33071401 858522923 مرعي" طاهر أحمد" رضا زياد األدبي 452 64.6 طولكرم

33071403 850923384 الحق عبد محمد صالح سامر األدبي 438 62.6 طولكرم

33071412 858506322 عودة هللا عبد نبهان عادل األدبي 357 مستكمل غير طولكرم

33071413 859250094 عمر" عادل محمد" هاني عادل األدبي 479 68.4 طولكرم

33071419 913208302 شعبان إبراهيم فايز عدي األدبي 409 58.4 طولكرم

33071425 904979440 الخولي عيسى حسن علي األدبي 481 68.7 طولكرم

33071426 946103892 صالح أبو محمد خيري علي األدبي 430 61.4 طولكرم

33071427 854126315 داود علي محمد علي األدبي 364 مستكمل غير طولكرم



33071440 854427028 عوض محمد إبراهيم محمد األدبي 396 56.6 طولكرم

33071443 854880903 توبة اللطيف عبد حسن محمد األدبي 463 66.1 طولكرم

33071462 854365053 سروجي موسى نائل معتز األدبي 361 مستكمل غير طولكرم

33071463 "علي حسين" محمد علي معتصم 402807184 األدبي 426 60.9 طولكرم

33071466 854122215 عجاج نمر بالل منتصر األدبي 480 68.6 طولكرم

33071467 402800130 سروجي عادل لؤي موسى األدبي 483 69 طولكرم

33071496 941308710 جعاعرة جميل نزيه جمال األدبي 425 60.7 طولكرم

33071534 402119416 شنب أبو جميل الناصر عبد عالء األدبي 437 62.4 طولكرم

33071575 913208948 عارف محمود وليد محمد األدبي 493 70.4 طولكرم

33071597 203449277 جابر فايز نبيل نصر األدبي 378 مستكمل غير طولكرم

33071766 854346152 كعبية يوسف محمد أسيد األدبي 419 59.9 طولكرم

33071805 406361105 شماسنة بدر الدين عز األدبي 499 71.3 طولكرم

33071828 404961005 مجادبة محمد سليم محمد األدبي 413 مستكمل غير طولكرم

33071937 902391309 سعيد موسى سعيد موسى األدبي 424 60.6 طولكرم

33071958 912049640 خليل وجيه جالل وجيه األدبي 461 65.9 طولكرم

33071510 906835103 جرعاني محمد حامد سعد األدبي 386 55.1  طولكرم

33071607 204923452 جبارة حافظ الحكيم عبد أمير األدبي 541 77.3  طولكرم

33071735 914507579 عمارنة الرحمن عبد أحمد معاذ األدبي 436 62.3  طولكرم

33071883 911680254 عياط شعبان حيدر سامر األدبي 503 71.9  طولكرم

33071346 400021432 عبيد محمد مجدي أحمد األدبي 354 مستكمل غير غزة

33071526 900526062 خوصة أبو هللا عوض يونس عاهد األدبي 489 69.9 غزة

33071528 803151117 ظاهر أبو محمد سليم هللا عبد األدبي 342 راسب غزة

33071860 802078931 اصليح إبراهيم محمد إبراهيم األدبي 354 مستكمل غير غزة

33071862 802005686 اغنيم إسماعيل جهاد أحمد األدبي 443 63.3 غزة

33071877 800899858 السواركة زايد جهيني خالد األدبي 515 73.6 غزة

33071879 917187957 عمشة أبو محمد صابر خالد األدبي 512 73.1 غزة

33071881 402480735 منديل أبو سويلم محمد رمضان األدبي 434 62 غزة

33071887 901618611 نعمان حسن جمال سليم األدبي 352 مستكمل غير غزة

33071888 801356528 حداد سالمة ماهر سميح األدبي 403 مستكمل غير غزة

33071890 800605149 سعيد عطية سالمة شادي األدبي 464 66.3 غزة

33071897 802349894 العجلة عبد جبر الكريم عبد األدبي 354 مستكمل غير غزة

33071900 802365643 المصري هللا عطا رأفت عزمي األدبي 491 70.1 غزة

33071907 802282228 صالح أبو فهمي سعيد غسان األدبي 418 مستكمل غير غزة

33071908 802537647 حصيرة أبو فضل مازن فضل األدبي 349 مستكمل غير غزة

33071911 804686111 عويضة محمد جواد مجد األدبي 448 مستكمل غير غزة

33071912 917355224 سالم عطية ممدوح مجدي األدبي 458 65.4 غزة

33071913 800278012 مهرة موسى العبد محمد األدبي 505 72.1 غزة

33071915 802210229 البل حلمي إسماعيل محمد األدبي 411 58.7 غزة



33071916 906731815 ناموس أبو عودة حسين محمد األدبي 358 مستكمل غير غزة

33071917 802048892 بكر محمد داود محمد األدبي 349 مستكمل غير غزة

33071925 800683740 برغوث يوسف فايز محمد األدبي 423 60.4 غزة

33071940 931506059 زعرب موسى شحدة ناجي األدبي 353 مستكمل غير غزة

33071942 938985140 بلبل مطر رمضان ناهض األدبي 439 62.7 غزة

33071943 919898197 ريحان أحمد علي نعمان األدبي 405 مستكمل غير غزة

33071946 410041073 سمرة أبو المجيد عبد خليل وسام األدبي 488 69.7 غزة

33071948 802251157 عيد أبو أديب جهاد وليد األدبي 352 مستكمل غير غزة

33071954 800285033 لبدة أبو الرحمن عبد محمد الرحمن عبد األدبي 545 77.9 غزة

33071358 901669564 مرتجى شعبان فاروق محمد األدبي 484 69.1  غزة

33071480 802850446 الشنا علي احسان أحمد األدبي 475 67.9  غزة

33071482 411955768 السكني الزين رشاد أحمد األدبي 466 66.6  غزة

33071498 800422198 قويدر عطية محمد حاتم األدبي 381 مستكمل غير  غزة

33071504 903503423 السميري هللا عبد علي خالد األدبي 472 67.4  غزة

33071513 985305952 عتيق أبو سليمان معتق سلمان األدبي 429 61.3  غزة

33071518 901603449 حلس بكر ناجي شادي األدبي 491 70.1  غزة

33071521 802813519 صالح أبو فهمي أسعد صالح األدبي 445 63.6  غزة

33071525 801470451 العروقي سليمان نبهان عامر األدبي 461 65.9  غزة

33071532 927348938 صالح المنعم عبد أحمد عالء األدبي 444 63.4  غزة

33071537 905213112 خوصة أبو سليم عويض علي األدبي 448 64  غزة

33071538 412614414 الدغمة محمد فؤاد عمار األدبي 471 67.3  غزة

33071544 801773755 صالح أبو فهمي أسعد فهمي األدبي 463 66.1  غزة

33071550 909092843 الزعانين أحمد فريد لؤي األدبي 461 65.9  غزة

33071552 901680199 القمبز أبو سالمة فهمي ماجد األدبي 452 64.6  غزة

33071591 802695247 سمهدانة أبو موسى زايد موسى األدبي 386 55.1  غزة

33071600 901486571 سلمان سعيد رزق وائل األدبي 425 مستكمل غير  غزة

33071927 900576794 مرسة أبو العبد محمود محمد األدبي 463 66.1  غزة

33071126 858538960 مجد الحميد عبد جودت أحمد األدبي 447 63.9 قلقيلية

33071150 854874989 داود أسعد الرحيم عبد آدم األدبي 444 63.4 قلقيلية

33071158 937153807 عصب أبو نمر سميح ثائر األدبي 355 مستكمل غير قلقيلية

33071211 851027680 خليل توفيق زهير هللا عبد األدبي 443 63.3 قلقيلية

33071240 936542166 جابر جالل أمين مجدي األدبي 465 66.4 قلقيلية

33071336 921708764 داود حسين حسن ياسر األدبي 408 مستكمل غير قلقيلية

33071345 854875689 سويلم محمد ياسر يوسف األدبي 356 مستكمل غير قلقيلية

33071393 854875317 حرب حسين ياسر حسن األدبي 415 59.3 قلقيلية

33071395 934673120 الغلبان محمد عوض خميس األدبي 407 58.1 قلقيلية

33071424 854778768 ادويري أحمد عيسى عالء األدبي 448 64 قلقيلية

33071603 402462899 نوفل محمد علي يحيى األدبي 406 58 قلقيلية



33071751 406869578 خليل إبراهيم معين إبراهيم األدبي 426 60.9 قلقيلية

33071753 853868834 خدرج الرحمن عبد" علي محمد" أحمد األدبي 381 54.4 قلقيلية

33071758 854171063 هنية أبو سعيد اللطيف عبد أحمد األدبي 436 مستكمل غير قلقيلية

33071760 402805394 البيضة أحمد محمد أحمد األدبي 430 61.4 قلقيلية

33071763 401407531 صبري الكريم عبد أحمد أسامة األدبي 427 61 قلقيلية

33071765 403371214 داود الرحيم عبد وصفي أسامة األدبي 392 مستكمل غير قلقيلية

33071767 948500012 حسين حسن محمود أمجد األدبي 433 61.9 قلقيلية

33071768 859664302 نوفل نوفل اعتماد أمير األدبي 429 61.3 قلقيلية

33071769 403947757 داود محمد عماد أمير األدبي 399 مستكمل غير قلقيلية

33071774 401415179 داود الكريم عبد محمد أنس األدبي 426 60.9 قلقيلية

33071778 402291041 داود سعيد جميل جمال األدبي 403 مستكمل غير قلقيلية

33071783 401413919 حسين محمود نعيم حمزة األدبي 404 57.7 قلقيلية

33071784 402237358 حسين دار الحليم عبد حمزة حيي األدبي 396 مستكمل غير قلقيلية

33071790 401757190 عدوان الحافظ عبد علي زيد األدبي 380 مستكمل غير قلقيلية

33071796 853858074 سليم محمود معاذ صخر األدبي 379 مستكمل غير قلقيلية

33071802 401527742 دحبور الرحمن عبد مهند الرحمن عبد األدبي 391 مستكمل غير قلقيلية

33071811 404499261 شريم يوسف مؤيد علي األدبي 401 مستكمل غير قلقيلية

33071812 850061409 خولي أحمد سليمان عماد األدبي 412 مستكمل غير قلقيلية

33071813 402292189 حماد" سعيد محمد" ياسر عمار األدبي 382 مستكمل غير قلقيلية

33071823 403611692 خالد الكريم عبد أحمد محمد األدبي 421 60.1 قلقيلية

33071830 403369440 خضراوي علي صالح محمد األدبي 446 63.7 قلقيلية

33071838 داود الرحيم عبد مصطفى محمد 403368699 األدبي 400 مستكمل غير قلقيلية

33071849 854479490 حسين الحليم عبد الرحمن عبد نضال األدبي 421 60.1 قلقيلية

33071855 404465643 سليم القادر عبد السالم عبد يحيى األدبي 415 59.3 قلقيلية

33071858 401416417 نوفل يوسف غالب يوسف األدبي 417 59.6 قلقيلية

33071933 859710840 سليم إبراهيم نضال محمود األدبي 412 مستكمل غير قلقيلية

33071506 404232746 قدومي إسماعيل محمد رمزي األدبي 423 60.4  قلقيلية

33071571 855094645 بدوان الرحمن عبد علي محمد األدبي 410 58.6  قلقيلية

33071574 403826043 قدومي إسماعيل محمود محمد األدبي 427 61  قلقيلية

33071956 948968581 قزمار محمود زهير ميسر األدبي 540 77.1  قلقيلية

33071103 85478975 سرية أبو محمد عدنان تحرير األدبي 411 58.7 نابلس

33071117 853832392 قنة إسحق درويش إسحق األدبي 405 57.9 نابلس

33071123 948499603 إبراهيم أحمد إبراهيم أحمد األدبي 494 70.6 نابلس

33071129 852752567 موسى أحمد عطية أحمد األدبي 311 مستكمل غير نابلس

33071134 402680391 مرداوي محمد مصطفى أحمد األدبي 416 59.4 نابلس

33071140 859893398 عواد غازي طالل أمجد األدبي 452 64.6 نابلس

33071148 404420432 جميلة أبو علي حسن آدم األدبي 377 53.9 نابلس

33071149 401437389 عديلي سليم حمد آدم األدبي 439 62.7 نابلس



33071152 850785809 مرشود سالم حسن باسم األدبي 452 64.6 نابلس

33071154 405017229 حشاش محمد عمران بكر األدبي 350 مستكمل غير نابلس

33071156 979712734 محسن علي حسين بالل األدبي 446 63.7 نابلس

33071174 937442309 نفيسة علي القادر عبد خضر األدبي 413 59 نابلس

33071178 859536344 عديلي نجيب بسام رامي األدبي 463 66.1 نابلس

33071179 905044145 الفتاح عبد الرحمن عبد نايف رامي األدبي 473 67.6 نابلس

33071183 936288943 هللا عبد توفيق إبراهيم ساري األدبي 470 67.1 نابلس

33071187 859930612 عديلي معزوز أنور سبع األدبي 466 66.6 نابلس

33071208 402378806 صالح القادر عبد سعيد القادر عبد األدبي 452 64.6 نابلس

33071215 403901887 حشاش موسى تيسير عالء األدبي 469 67 نابلس

33071233 401057294 فرحات مصطفى الكريم عبد فراس األدبي 382 54.6 نابلس

33071248 859763831 عكوبة زهير جمال محمد األدبي 417 59.6 نابلس

33071263 401553326 مفلح عارف عطا محمد األدبي 425 60.7 نابلس

33071268 853512242 مرشود حسن لطفي محمد األدبي 476 68 نابلس

33071272 852313105 معالي هللا عبد محمود محمد األدبي 423 60.4 نابلس

33071275 859931792 حجة الكريم عبد مهدي محمد األدبي 433 61.9 نابلس

33071283 853049799 جبجي إبراهيم هللا عبد محمود األدبي 430 61.4 نابلس

33071294 858912892 لبادة مسعود الرحيم عبد مسعود األدبي 434 62 نابلس

33071295 852643394 ريالة أبو مصطفى الدين حسام مصطفى األدبي 451 64.4 نابلس

33071300 403170699 عويص محمد منير مصعب األدبي 419 59.9 نابلس

33071311 921736252 حشاش موسى تيسير موسى األدبي 455 65 نابلس

33071314 404428229 هللا جاد محمد المنعم عبد مؤمن األدبي 372 مستكمل غير نابلس

33071327 851976654 لولح الكريم عبد أسعد هزاع األدبي 437 62.4 نابلس

33071337 401941711 صالح محمد عرفات ياسر األدبي 475 67.9 نابلس

33071338 990116865 قرقري حامد حلمي ياسين األدبي 475 67.9 نابلس

33071341 936674985 سعيد أبو محمود الدين صالح يوسف األدبي 472 67.4 نابلس

33071362 403984149 عيسى مجلي محمد إسالم األدبي 461 65.9 نابلس

33071365 401489521 عودة محمود نايف إياد األدبي 505 72.1 نابلس

33071367 403173834 بدوي" أشرف محمد" أسامة أحمد األدبي 428 61.1 نابلس

33071368 " محمد حج" لبيب جبر أحمد 910456458 األدبي 528 75.4 نابلس

33071369 901033506 اشتيوي الهادي عبد حمدان أحمد األدبي 424 60.6 نابلس

33071370 859925414 دويكات أحمد الكريم عبد أحمد األدبي 483 69 نابلس

33071372 854905155 منصور محمد عزمي أحمد األدبي 443 63.3 نابلس

33071380 851539098 مسعود سعيد محمد أنس األدبي 484 69.1 نابلس

33071381 853077352 حليمة رضا أحمد بشير األدبي 403 مستكمل غير نابلس

33071383 852472596 خضير أحمد شوكت تامر األدبي 498 71.1 نابلس

33071394 851934109 دويكات خالد نضال خليل األدبي 462 66 نابلس

33071399 854520228 عواده روحي سميح روحي األدبي 513 73.3 نابلس



33071402 859528697 سده فوزي إبراهيم سامر األدبي 396 56.6 نابلس

33071404 950228346 عمر أبو" سعيد محمد" إبراهيم ساهر األدبي 439 62.7 نابلس

33071407 936291632 شمسة بني عبد إبراهيم صابر األدبي 412 58.9 نابلس

33071415 941304172 عثمان علي سليمان الرحمن عبد األدبي 510 72.9 نابلس

33071416 859243636 شالل علي سعيد هللا عبد األدبي 313 راسب نابلس

33071423 919730408 سالم عيسى الغني عبد تيسير عالء األدبي 405 57.9 نابلس

33071429 859930539 موسى أحمد عطية عمر األدبي 502 71.7 نابلس

33071431 941461972 جبارة حسين حسني عمرو األدبي 375 مستكمل غير نابلس

33071433 854189875 حمدان إبراهيم عماد غريب األدبي 415 59.3 نابلس

33071434 852624576 علي الكريم عبد غازي فادي األدبي 482 68.9 نابلس

33071437 402698567 أحمد محمود إبراهيم كرم األدبي 479 68.4 نابلس

33071438 402462519 عمشة أبو الرحيم عبد شاهر لقمان األدبي 419 59.9 نابلس

33071444 950905430 علي أحمد حسين محمد األدبي 389 55.6 نابلس

33071446 أسمر أحمد سمير محمد 402439897 األدبي 317 راسب نابلس

33071448 402236541 صالح عوض الرحمن عبد محمد األدبي 380 مستكمل غير نابلس

33071453 "محمد حج" لبيب جبر محمود 851941187 األدبي 499 71.3 نابلس

33071460 859741332 حبيشة حسين محمد مصعب األدبي 481 68.7 نابلس

33071461 854800315 كعبي مصطفى وائل معاذ األدبي 396 56.6 نابلس

33071464 852179415 نجم إبراهيم فهد معتصم األدبي 430 61.4 نابلس

33071468 404497893 شمسة بني إبراهيم داود نسيم األدبي 483 69 نابلس

33071469 403385412 شمسة بني الرحمن عبد سمير نمر األدبي 454 64.9 نابلس

33071471 401005624 هللا جاد محمد علي هشام األدبي 391 55.9 نابلس

33071472 854187069 نجم إبراهيم فهد هيثم األدبي 435 62.1 نابلس

33071473 853969558 أشقر وليد لؤي وليد األدبي 428 61.1 نابلس

33071547 402767412 عامر كمال الجبار عبد كمال األدبي 404 57.7 نابلس

33071752 405723479 حسن ربحي زهدي إيهاب األدبي 428 61.1 نابلس

33071755 404448607 حمد حج الكريم عبد طالب أحمد األدبي 447 63.9 نابلس

33071761 854197746 ليل أبو إسماعيل نزيه أحمد األدبي 507 72.4 نابلس

33071770 859227100 دغلس أمين محمود أمير األدبي 449 64.1 نابلس

33071779 859302671 أقرع جميل الدين صالح جميل األدبي 436 مستكمل غير نابلس

33071782 405722190 نمروطي سالم محمود حمزة األدبي 440 62.9 نابلس

33071786 859957342 شحادة أبو محمد أحمد خطاب األدبي 480 68.6 نابلس

33071787 853076727 حمزاوي جبر إبراهيم خليل األدبي 457 65.3 نابلس

33071789 854806155 خالد سعود شوكت ربيع األدبي 429 مستكمل غير نابلس

33071791 860142082 عرايشي زرقي محمود ساجد األدبي 446 مستكمل غير نابلس

33071794 402888713 نقيب إبراهيم خميس سلطان األدبي 471 67.3 نابلس

33071797 854732120 عصيدة أحمد حسن عاصم األدبي 430 61.4 نابلس

33071806 أقرع جميل الدين صالح الدين عز 404240723 األدبي 409 58.4 نابلس



33071818 401897244 عواد سليم سعد كارلوس األدبي 418 مستكمل غير نابلس

33071819 859926958 باشا كامل يوسف كامل األدبي 419 59.9 نابلس

33071833 854911997 هنطش أبو رشيد عصام محمد األدبي 464 مستكمل غير نابلس

33071839 854334943 عويص محمد منير محمد األدبي 430 61.4 نابلس

33071841 تيم سعيد جمعة محمود 853970986 األدبي 413 59 نابلس

33071842 854911872 هديب أبو حسين أيمن مراد األدبي 448 64 نابلس

33071846 402666341 البوم أحمد مصلح معتصم األدبي 414 مستكمل غير نابلس

33071847 406763136 عسعوس موسى جمال نبيل األدبي 402 مستكمل غير نابلس

33071848 803626738 فاعور سالم أحمد نضال األدبي 426 60.9 نابلس

33071850 854475498 عبد أحمد عماد الدين نور األدبي 364 مستكمل غير نابلس

33071891 402104566 صالح الرحيم عبد عمر صالح األدبي 389 مستكمل غير نابلس

33071893 850022625 عرب أبو محمد سميح ضياء األدبي 441 63 نابلس

33071899 853198869 سالم الغني عبد إسماعيل الناصر عبد األدبي 397 مستكمل غير نابلس

33071901 920284817 الدين زين محمود أحمد عصام األدبي 443 63.3 نابلس

33071931 403923386 خديش حمودة خالد محمود األدبي 371 مستكمل غير نابلس

33071952 905171328 عليوي محمد أحمد راغب األدبي 450 64.3 نابلس

33071352 941301996 طنبور اللطيف عبد علي عامر األدبي 410 مستكمل غير  نابلس

33071501 961962883 محمد أحمد خالد حكمت األدبي 488 69.7  نابلس

33071516 850649096 قوقا علي ماهر سهيل األدبي 458 65.4  نابلس

33071522 911691129 جاموس طالل جمال ضرار األدبي 487 69.6  نابلس

33071529 850872581 قوقا علي ماهر هللا عبد األدبي 458 65.4  نابلس

33071596 906184494 عواد فوزي محمد نديم األدبي 450 64.3  نابلس

33071599 910633403 الحق عبد ممدوح صبحي نضال األدبي 476 68  نابلس


