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60.6جلبوعاألدبيأحمد عبدهللا خضر صالح33071101411509698جنين

73.7مجدواألدبيأحمد مهند فتحي عمارنه33071102402459499جنين

57.6هداريماألدبيأحمد ناجي الطاهر كفايه33071103907627913جنين

64مجدواألدبياحمد طارق صادق ابوبكر33071104406223859جنين

69.3مجدواألدبياحمد غازي أحمد اغباريه33071105405113267جنين

69.3النقباألدبياحمد مصطفى منجد ملحم33071106405456641جنين

62جلبوعاألدبياحمد موسى فارس مغير33071107406339671جنين

61.3مجدواألدبيادهم سمير محمد ابو طبيخ33071108407272616جنين

79.3النقباألدبياسامه جهاد نايف ابو صويص33071109406588392جنين

63.6مجدواألدبياسامه خليل حيدر عمارنه33071110855084893جنين

62.3جلبوعاألدبياسامه رمزي محمد فياض33071111405661513جنين

58جلبوعاألدبياسامه محمود حسين يعقوب33071112404914079جنين

راسبالنقباألدبيامين محمد توفيق زكارنه33071113854215787جنين

64.9مجدواألدبياوس زهير محمد عويص33071114407540863جنين

راسبجلبوعاألدبيبهاء اعتماد اديب قصراوي33071115404977050جنين

57جلبوعاألدبيتوفيق خضر توفيق اغباريه33071116854833365جنين

78مجدواألدبيجالل علي ذيب كعبيه33071117404900581جنين

71.7مجدواألدبيجهاد جالل علي نجم33071118403975923جنين

57جلبوعاألدبيحسام سمير حسن ابو عطيه33071119404406134جنين

70.7مجدواألدبيحسان سالم محمود جرار33071120403579568جنين

66.9النقباألدبيخالد وليد محمد زكارنه33071121401582747جنين

71مجدواألدبيراتب رائد راتب البالي33071122405626136جنين

68.3مجدواألدبيراتب عبد الكريم راتب عويس33071123406175471جنين

65.3مجدواألدبيربيع عالم محمد نظمي صالح33071124408571263جنين

60.3جلبوعاألدبيزياد مطلق سعيد السيالوي33071125904731304جنين

56جلبوعاألدبيسالم غالب اديب ابوبكر33071126854152568جنين
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65النقباألدبيسعيد علي سعيد وهدان33071127854990041جنين

67.6نفحةاألدبيشادي محمد حسين غوادره33071128937547214جنين

59جلبوعاألدبيشاهر محمود خضر حمارشه33071129941162414جنين

63.3النقباألدبيصالح سمير صالح ابو زينه33071130415063411جنين

راسبجلبوعاألدبيصهيب مثقال فايز عيسى33071131411677065جنين

65.6النقباألدبيصهيب يوسف سالم السعدي33071132405661737جنين

راسبجلبوعاألدبيضياء محمد يوسف سالمة33071133403971922جنين

65مجدواألدبيعبد الرحمن خالد حسن فرج33071134406515577جنين

60.3مجدواألدبيعبد الرحمن هاني عبد الرحمن ابو غره33071135404381816جنين

65.6مجدواألدبيعبد الكريم كمال خالد ابوبكر33071136405657495جنين

66.3النقباألدبيعبد هللا قاسم راغب السعدي33071137404209967جنين

62.4النقباألدبيعبدهللا أحمد ذياب حصري33071138404865933جنين

69.9مجدواألدبيعزمي اياد عزمي الحسنيه33071139401336243جنين

56.6جلبوعاألدبيعالء الدين محمد علي فايد33071140403216070جنين

69.4جلبوعاألدبيعالء رائد احمد زيود33071141205897481جنين

64.9النقباألدبيعماد احمد فؤاد ابراهيم شالميش33071142853427565جنين

61جلبوعاألدبيعمار ياسر جمعه تركمان33071143404975849جنين

66.3مجدواألدبيعمر سليمان سعيد السعدي33071144401336136جنين

65جلبوعاألدبيعمر عقل عمر ابو عقل33071145406230169جنين

63.6النقباألدبيفادي عبد الحميد كايد لوباني33071146854951662جنين

69.4جلبوعاألدبيفراس محمد سعيد نمر مصلح33071147918785346جنين

75.4مجدواألدبيقصي عمر محمود ابوالرب33071148407538446جنين

62.6النقباألدبيماهر ساطي صادق ابوالرب33071149405115395جنين

69.1النقباألدبيمثقال محمد مثقال حمدان33071150405020736جنين

65مجدواألدبيمجد أيمن محمد بركات33071151403215114جنين

72.1نفحةاألدبيمحمد اكرم محمد نصار33071152404517930جنين

72.3مجدواألدبيمحمد امجد ماجد شيباني33071153406550418جنين

64.6النقباألدبيمحمد بسام محمد صباغ33071154941584138جنين



61.9مجدواألدبيمحمد توفيق جمعه هندي33071155407501725جنين

71.1النقباألدبيمحمد جمال سعد ابوجبل33071156411860596جنين

60.1مجدواألدبيمحمد خالد محمد صالح33071157402757082جنين

63.6النقباألدبيمحمد خليل عرسان عمر33071158402459127جنين

65.1النقباألدبيمحمد سليمان سعيد السعدي33071159854904315جنين

57.6جلبوعاألدبيمحمد سليمان محمود محاميد33071160954151965جنين

راسبجلبوعاألدبيمحمد سمير سعيد الرخ33071161406245373جنين

راسبجلبوعاألدبيمحمد عادل سليمان عالقمه33071162406249235جنين

66.1عوفراألدبيمحمد عماد شوكت صعابنه33071163407580661جنين

69.1عوفراألدبيمحمد محمود نظمي ابوبكر33071164406258624جنين

58.9جلبوعاألدبيمحمد يوسف عطيه موسى33071165406266379جنين

61.1مجدواألدبيمحمود سامر توفيق جبارين33071166401318084جنين

68.6عوفراألدبيمحمود عاهد فياض ابوبكر33071167408740074جنين

راسبالنقباألدبيمحمود علي سعيد وهدان33071168403971757جنين

61.9النقباألدبيمعاويه طاهر محمود الكرم33071169853750123جنين

64.6عوفراألدبيناصر بسام محمد ابوبكر33071170403976384جنين

62.7النقباألدبينور الدين عبد اللطيف محمد لطفي حمادة33071171401447362جنين

73.4مجدواألدبينور الدين غسان محمود جابر33071172407542141جنين

78.7مجدواألدبينور مؤيد فتحي عمارنه33071173403432842جنين

راسبالنقباألدبيوسام وليد محمد خشان33071174401497896جنين

66.9عوفراألدبيوليد توفيق حسين غوادره33071175850115924جنين

63.3النقباألدبييزيد محمد نايف جعايصة33071176401042080جنين

راسبجلبوعاألدبيأحمد بسام صالح احميدان33071177854828654نابلس

75.6مجدواألدبيأحمد سمير سليمان ابو رويس33071178852292440نابلس

راسبريموناألدبيأحمد عبد الفتاح محمد ياسين33071179853050508نابلس

57.3جلبوعاألدبيابراهيم ماجد فهمي دغلس33071180405741778نابلس

60مجدواألدبيابراهيم هشام ابراهيم دوابشه33071181854733763نابلس

65النقباألدبيارقم خالد أحمد قرعان33071182401944277نابلس



61.7جلبوعاألدبيارقم عاطف محمد سماره33071183401339775نابلس

64.3عوفراألدبياسيد مرعب جارح جاغوب33071184407493113نابلس

67مجدواألدبياشرف غازي فالح عيسى33071185852380138نابلس

63.4نفحةاألدبيامجد عادل محمد عليوي33071186916525587نابلس

62.7مجدواألدبيايمن ابراهيم جبر حمزاوي33071187404494080نابلس

58جلبوعاألدبيبشير أحمد رضا حليمه33071188853077352نابلس

63.6النقباألدبيبكر زهير صبحي جوابره33071189404249708نابلس

64.7عوفراألدبيجهاد أحمد روحي عكه33071190402666309نابلس

63.3النقباألدبيخليل صبيح ِخليل زكريا33071191854473972نابلس

59.3جلبوعاألدبيخيري محمد سري جمال شاهين33071192850025305نابلس

54جلبوعاألدبيرزق هللا فهمي محمد صفدي33071193853106201نابلس

60.1النقباألدبيسامي منصور نصوح بازيان33071194402667687نابلس

60.4جلبوعاألدبيسعيد محمد حافظ شريده33071195852357474نابلس

66النقباألدبيسند اكرم راجح ابو خيط33071196404426348نابلس

58هداريماألدبيصالح عمر عبد الرحيم صالح33071197402104566نابلس

64مجدواألدبيصهيب شادي فوزي بشكار33071198408172153نابلس

62.9مجدواألدبيعارف أيمن عارف حج محمد33071199406733303نابلس

63.4جلبوعاألدبيعاصم عصام خالد حالوه33071200405594409نابلس

59.9جلبوعاألدبيعبد الرحمن احمد عبد الفتاح عصيده33071201411296445نابلس

77.3مجدواألدبيعبد الفتاح فتحي عمر اغبر33071202406704098نابلس

68.7مجدواألدبيعبد هللا جهاد عبد هللا شحادة33071203854968047نابلس

63النقباألدبيعبد هللا عمر حلمي خاروف33071204852472844نابلس

85مجدواألدبيعبد هللا منذر اسماعيل قادوس33071205406872853نابلس

57جلبوعاألدبيعلي عمر حامد شولي33071206401918834نابلس

راسبمجدواألدبيعمر عبد الرحيم اسماعيل ابو شوشه33071207948601521نابلس

67مجدواألدبيعمر فتحي عمر اغبر33071208405024407نابلس

56.6هداريماألدبيفادي ماجد محمود جرمي33071209950145870نابلس

58.1جلبوعاألدبيلؤي عماد عزت عبد القادر33071210404929796نابلس



راسبجلبوعاألدبيليث بشار نعمان منصور33071211405321365نابلس

64.4عوفراألدبيمؤمن نصر فايز عنايه33071212850758616نابلس

63.6نفحةاألدبيماهر اسعد محمد سعيد صالح33071213854823457نابلس

64عوفراألدبيمحمد باسم غالب فريتخ33071214852181437نابلس

60.7مجدواألدبيمحمد جعفر عبد الغني دوابشه33071215401892005نابلس

71.6ريموناألدبيمحمد جمال محمد رمضان33071216940695828نابلس

راسبريموناألدبيمحمد خالد محمد رضا خطيب33071217921601969نابلس

60.6مجدواألدبيمحمد سليمان ابراهيم حشاش33071218854187259نابلس

58.9جلبوعاألدبيمحمد عبد الرحيم فارس ابوسيف33071219403987746نابلس

63.6ريموناألدبيمحمد عبد الغني تيسير سالم33071220859669335نابلس

64.7مجدواألدبيمحمد عبد الفتاح حسين خروشه33071221402667869نابلس

60.9جلبوعاألدبيمحمد عماد نايف شخشير33071222405012782نابلس

راسبجلبوعاألدبيمحمد كايد محمد حسن نوري33071223859007478نابلس

55.9جلبوعاألدبيمحمد محمود امين لباده33071224405482084نابلس

58جلبوعاألدبيمحمد مهدي محمد بحش33071225403429426نابلس

63.1النقباألدبيمحمد ناجح محمد ابو عمر33071226402697288نابلس

64.4مجدواألدبيمحمد نعيم صالح زيتون33071227406760231نابلس

66النقباألدبيمحمد هدبان محمود مرجان33071228401550439نابلس

63.9النقباألدبيمحي الدين خالد أحمد اسمر33071229406531574نابلس

61.3النقباألدبيمصعب توفيق محمد هندي33071230852548734نابلس

61.9مجدواألدبيمعتصم محمد اسماعيل حج محمد33071231411241581نابلس

راسبجلبوعاألدبيمعتصم محمد سليم سالم33071232941304867نابلس

68.3النقباألدبيمنتصر محمد امين مصطفى سيف33071233850363227نابلس

58.9جلبوعاألدبيميسره منذر فريد شتيه33071234401971023نابلس

63.4مجدواألدبينديم محمد محمود محمود33071235405584855نابلس

64.1النقباألدبينشأت عدلي نشأت عبد الجبالي33071236405041054نابلس

راسبجلبوعاألدبينور الدين أحمد روحي شحروري33071237851995704نابلس

56.9جلبوعاألدبيورد جهاد عبد السالم رزق33071238403913031نابلس



69.4نفحةاألدبيياسين يوسف حافظ ابوالقرعة33071239410961395نابلس

66.4جلبوعاألدبييزيد عايش جبر قادوس33071240406706374نابلس

74.1مجدواألدبييوسف سالم حسن حشاش33071241854932860نابلس

63.4مجدواألدبيأحمد مصلح شحاده كليب33071242407606581سلفيت

79.6مجدواألدبيحازم زاهر عمر عاصي33071243407543131سلفيت

62.9مجدواألدبيحمزه يعقوب أحمد رداد33071244405667007سلفيت

63.1مجدواألدبيعبيدان عدنان عبد الرحمن سماره33071245948181086سلفيت

69ريموناألدبيعمر سمير رشدي جندب33071246402682587سلفيت

74.1النقباألدبيمعتصم جمعة محمود رمضان33071247404444333سلفيت

69.3جلبوعاألدبيأحمد خليل محمود شافعي33071248854351657طولكرم

65.9ريموناألدبيأحمد ساري محمد حسين33071249853279057طولكرم

72النقباألدبيأسيد أيمن شفيق قبج33071250406354969طولكرم

60.3مجدواألدبيابراهيم عبد القادر محمد سوداني33071251402393466طولكرم

77.7النقباألدبياحمد محمد عبد الرحيم عبد الصمد33071252405394719طولكرم

57.4جلبوعاألدبيادم عمر صبحي جيتاوي33071253859467995طولكرم

55.3جلبوعاألدبيادهم اديب عبدهللا خلف33071254401459755طولكرم

53.7جلبوعاألدبياسحق ابراهيم محمد علي محميد33071255854947801طولكرم

61جلبوعاألدبياسعد حازم حسن فقهاء33071256403424658طولكرم

56.6جلبوعاألدبيامير ابراهيم سعيد حنون33071257405738808طولكرم

راسبجلبوعاألدبيايهاب حسين محمد جيوسي33071258401497003طولكرم

53.9جلبوعاألدبيتحسين احسان أحمد سالمة33071259936466986طولكرم

راسبجلبوعاألدبيزاهر عامر محمد بركات33071260853208551طولكرم

راسبجلبوعاألدبيصهيب تيسير توفيق واوي33071261858521313طولكرم

75.9مجدواألدبيعبد الرحمن محمد توفيق عمر33071262407561497طولكرم

57.1جلبوعاألدبيعدي تيسير حسني عبد هللا33071263410236079طولكرم

54جلبوعاألدبيمحمد عبدالفتاح مصلح مصلح33071264411535685طولكرم

68.7مجدواألدبيمحمود نبيل حسن عدوان33071265405523077طولكرم

55.6جلبوعاألدبينضال نعمان محمد مشعل33071266850347204طولكرم



68النقباألدبيهشام حسام حسن فقها33071267401607296طولكرم

65عوفراألدبييحيى محمد حافظ ابو ديه33071268859665044طولكرم

67.3عوفراألدبيأحمد عبد الفتاح نايف عيسه33071269854962032قلقيلية

66.4مجدواألدبيأنس محمود أحمد عدوان33071270406252874قلقيلية

65مجدواألدبيابراهيم احمد هاشم عرباس33071271852190768قلقيلية

66.4مجدواألدبياحمد عيسى علي صبري33071272407463124قلقيلية

63.4مجدواألدبياسامه محمود علي صبري33071273406922997قلقيلية

64.7مجدواألدبياسالم بالل أحمد زايد33071274405598939قلقيلية

65.9مجدواألدبيجمال جميل سعيد داود33071275402291041قلقيلية

65النقباألدبيحسن ابراهيم سعيد داود33071276996781183قلقيلية

56.9جلبوعاألدبيحيي حمزه عبد الحليم دار حسين33071277402237358قلقيلية

61جلبوعاألدبيصالح مصطفى اسعد داود33071278907586473قلقيلية

62.1النقباألدبيعبداللطيف أيمن عبد اللطيف ابو الشيخ33071279401749890قلقيلية

57.4جلبوعاألدبيعميد ايوب فوزي زماري33071280402290118قلقيلية

65عوفراألدبيمحمد نور الدين محمد سعيد ياسين33071281406358127قلقيلية

65.6النقباألدبييحيى تقي الدين محمد حوتري33071282401755962قلقيلية

64.4مجدواألدبييوسف بالل يوسف ابوالرب33071283404913899قلقيلية

راسبريموناألدبيأحمد امين أحمد حامد33071284402672331رام هللا

راسبعوفراألدبيأحمد تيسير راشد حسين33071285859624777رام هللا

69.7عوفراألدبيأحمد خليل يوسف بدران33071286852558709رام هللا

64.1عوفراألدبيأحمد عبد الجابر عبد الفتاح عبد الفتاح33071287406664110رام هللا

69.9ريموناألدبيأحمد مجدي جميل العرابيد33071288802361667رام هللا

69.4النقباألدبيأحمد يعقوب حنون انجاص33071289952660645رام هللا

64النقباألدبيأمير رياض فايز سالم33071290402611081رام هللا

66.3عوفراألدبيأنس حسن حسين كنعان33071291404886699رام هللا

60.9عوفراألدبياحمد سامي عبد الفتاح حمدان33071292405561408رام هللا

راسبعوفراألدبيادم هشام رشيد شافعي33071293852362813رام هللا

65عوفراألدبياسامه معمر علي نخله33071294408225761رام هللا



67.9النقباألدبياسامه نعيم محمود حمد33071295405571324رام هللا

67.4النقباألدبياسر عبد الحكيم فريد شحادة33071296401473632رام هللا

65.9عوفراألدبياسالم حسن جميل حامد33071297946047933رام هللا

65ايشلاألدبياسالم فايق عبدهللا نمر33071298401106273رام هللا

65.9نفحةاألدبياسماعيل موسى محمد الحديدي33071299902924521رام هللا

74.6نفحةاألدبياسيد عرفات فرج البرغوثي33071300404952418رام هللا

69.9ريموناألدبيامجد مصطفى صالح حامد33071301410410773رام هللا

66.4عوفراألدبيامير دعاس أحمد دعاس33071302859826711رام هللا

راسبعوفراألدبيانس محمد موسى نخله33071303404879959رام هللا

راسبعوفراألدبيايسر حاتم رشيد معروف33071304853409811رام هللا

راسبعوفراألدبيايهم باسم ابراهيم صباح33071305411986961رام هللا

راسبعوفراألدبيبراء سامر فايز بدره33071306404107799رام هللا

61.7ريموناألدبيثائر جمال محمود خلف330713079901056310رام هللا

راسبعوفراألدبيثائر خالد محمود مطير33071308404953226رام هللا

راسبعوفراألدبيجمعه رقاد جمعه ابو عليه33071309406756288رام هللا

راسبعوفراألدبيجهاد محمد خضر سليمان33071310853005049رام هللا

56.1ايشلاألدبيحسن سالمه عارف براغثه33071311401311816رام هللا

71.1نفحةاألدبيحمدي أحمد عثمان قرعان33071312964148290رام هللا

63.3عوفراألدبيحمدي زياد يوسف ابو عليا33071313406402271رام هللا

54.7عوفراألدبيحمزه خالد محمد عواد33071314402200398رام هللا

69.3نفحةاألدبيحمزه عماد أحمد سعد33071315852530609رام هللا

66.3عوفراألدبيخالد طالل أحمد سرور33071316404786816رام هللا

راسبعوفراألدبيخالد كامل رشيد نوابيت33071317411013097رام هللا

راسبعوفراألدبيخالد محمد عطاهللا كنعان33071318406428987رام هللا

66.6عوفراألدبيخليل محمد خليل هدبه33071319402839021رام هللا

65عوفراألدبيرأفت انور جمعه حامد33071320859217697رام هللا

66.3النقباألدبيرامز محمد سليمان دار حاج33071321907371728رام هللا

راسبعوفراألدبيرامي محمد حسين ابو شخيدم33071322404108912رام هللا



66.9عوفراألدبيزكريا أيمن باسم عايش33071323406757930رام هللا

65عوفراألدبيساجي نظام نشأت دار طه33071324853648145رام هللا

65عوفراألدبيسالم يوسف سميح ابو سالم33071325409132925رام هللا

65.6ريموناألدبيسليمان عاطف سليمان القاضي33071326403720444رام هللا

66.3عوفراألدبيسند معين اسعد حمايل33071327404786659رام هللا

راسبريموناألدبيسيف الدين راسم خميس احبيس33071328404882474رام هللا

61.4النقباألدبيصالح حسام محمد صالح33071329404114886رام هللا

64.7النقباألدبيصالح صبري عبد عاروري33071330853462307رام هللا

67النقباألدبيعاطف روحي صالح الصالحي33071331938582632رام هللا

راسبريموناألدبيعبادة عزيز مصطفى ابو راس33071332402787238رام هللا

64عوفراألدبيعبد الحميد يحيى عبد الحميد عياش33071333401881016رام هللا

راسبعوفراألدبيعبد الرحمن أحمد محمد حامد33071334406432658رام هللا

61.9عوفراألدبيعبد الرحمن نافز صالح صالح الدين33071335405609496رام هللا

62.1النقباألدبيعبد المالك حسن طه ابو لطيفة33071336403998347رام هللا

65.1عوفراألدبيعبد المعطي كرم عبد المعطي حجاج33071337407211044رام هللا

63.7نفحةاألدبيعبد الناصر محمد محمود رزق33071338902614338رام هللا

64النقباألدبيعزام حسن خليل ربيع33071339920280286رام هللا

66.3النقباألدبيعزت محمد عزت حزين33071340403351315رام هللا

65.1عوفراألدبيعلي عصام عبد الفتاح صياغه33071341406401935رام هللا

66.7ايشلاألدبيعمر سمير محمود طه33071342406860262رام هللا

64.6النقباألدبيعمر محمد عصفور برغوثي33071343402387104رام هللا

60.1مجدواألدبيعمر يوسف موسى هوشه33071344406863266رام هللا

65.6عوفراألدبيعهد حازم يوسف عقل33071345407446574رام هللا

67.3النقباألدبيفتحي حمدهللا شريف عرار33071346854732617رام هللا

65.1عوفراألدبيفيصل كمال محمد قنداح33071347406397356رام هللا

65.1النقباألدبيقصي سالم قاسم عبد الرحمن33071348405037722رام هللا

63عوفراألدبيقصي نمر حسين افروخ33071349406623702رام هللا

راسبعوفراألدبيلؤي هاني حمدهللا عرار33071350949598197رام هللا



66.3عوفراألدبيمالك محمود حسين زيد33071351402385256رام هللا

راسبعوفراألدبيمالك هشام خميس ابو خليفه33071352860046135رام هللا

64.7عوفراألدبيمجدي مصلح سليمان ديك33071353850355264رام هللا

65.3النقباألدبيمحمد أحمد حسن برغوثي33071354854756749رام هللا

64.4عوفراألدبيمحمد ابراهيم خليل شمالي33071355402636542رام هللا

راسبعوفراألدبيمحمد امين معتصم ابراهيم الشني33071356405362195رام هللا

71.1نفحةاألدبيمحمد انور عبد الرازق اسعد33071357850804279رام هللا

62عوفراألدبيمحمد جبر محمد حزين33071358402839997رام هللا

64.9عوفراألدبيمحمد جمال ابراهيم لدادوه33071359403351133رام هللا

60.6النقباألدبيمحمد جمال مصطفى هوشة33071360850679382رام هللا

69.7عوفراألدبيمحمد درويش صالح دار عطا33071361408315455رام هللا

70.1النقباألدبيمحمد رائد كامل هوارين33071362406460485رام هللا

69.7عوفراألدبيمحمد رياض رباح جغمة33071363860046176رام هللا

56.7عوفراألدبيمحمد زاهي محمود ظاهر33071364405610742رام هللا

66.6عوفراألدبيمحمد زيدان محمد وهدان33071365404454308رام هللا

65.1عوفراألدبيمحمد سميح محمود ابوضحى33071366401515739رام هللا

65.4عوفراألدبيمحمد شادي ناصر صوص33071367402670756رام هللا

82.6النقباألدبيمحمد صالح نمر عبد الجواد33071368855003786رام هللا

63.6نفحةاألدبيمحمد صبحي عبد هللا نمر33071369854011715رام هللا

65.3نفحةاألدبيمحمد عبد الحليم عبد الحميد محمد33071370914126487رام هللا

راسبعوفراألدبيمحمد عبد هللا صالح صالح33071371404301319رام هللا

60.9عوفراألدبيمحمد عطاهللا محمد ابو عليا33071372406751404رام هللا

67.7عوفراألدبيمحمد عمر صالح برغوثي33071373406669697رام هللا

راسبعوفراألدبيمحمد عيد يوسف بدران33071374854552973رام هللا

65.3عوفراألدبيمحمد غازي محمود شرقاوي33071375403350275رام هللا

61.9عوفراألدبيمحمود رمضان محمد حلبي33071376404956781رام هللا

68.6عوفراألدبيمحمود سالم خليل كعابنه33071377904380961رام هللا

70.1ريموناألدبيمحمود سعيد محمد ابواصبع33071378402679005رام هللا



65.1عوفراألدبيمحمود علي اسماعيل زهران33071379407249911رام هللا

78.9مجدواألدبيمحمود عماد محمود احمد33071380408321925رام هللا

64.7عوفراألدبيمحمود غالب محمد صالح الدين33071381403323504رام هللا

62عوفراألدبيمحمود محمد أحمد العداربه33071382402063069رام هللا

66.1عوفراألدبيمصطفى حسين عبداللطيف صالح الدين33071383402409577رام هللا

69.1نفحةاألدبيمعتز جعفر مصطفى حمد33071384859903544رام هللا

66.6عوفراألدبيمعتصم محمود يوسف زهران33071385854852225رام هللا

66عوفراألدبيمنتصر جهاد ابراهيم حج محمد33071386402679096رام هللا

61.7عوفراألدبيموسى فواز موسى قبيطات33071387403877731رام هللا

66.6عوفراألدبينصار عاطف يوسف جرادات33071388854558673رام هللا

65.9النقباألدبينصرهللا أحمد يوسف مشعل33071389407371053رام هللا

66.7عوفراألدبيهادي عبدهللا عبد الجليل حامد33071390407611946رام هللا

راسبعوفراألدبيهاني طه محمد عطا33071391404878738رام هللا

61عوفراألدبيهيثم باسم عبد هللا علقم33071392407236140رام هللا

66.6عوفراألدبيهيثم يوسف أحمد عيسى33071393403327794رام هللا

65.6النقباألدبيوجيه هيثم وجيه خطيب33071394406753285رام هللا

69.7عوفراألدبيوعد ممدوح وجيه رمحي33071395405707688رام هللا

66.3ريموناألدبيياسر هاشم ناصر صوص33071396406460758رام هللا

72.1الداموناألدبييحيى مامون فايز صبيح33071397402887244رام هللا

64.7عوفراألدبييحيى محمد جمعه سليمان رفاعي33071398403818966رام هللا

72.7نفحةاألدبييوسف سليمان علي عسكر33071399850679614رام هللا

74ريموناألدبياحمد سعيد عبد القادر مرار33071400325809119القدس

راسبهداريماألدبياحمد صالح جبرين مهاينه33071401212477335القدس

67.7النقباألدبياسمر عبد الحفيظ محمد اسمر3307140232641227القدس

66.6ريموناألدبيانور رامي انور نابلسي33071403211932702القدس

76.6نفحةاألدبيايمن حسن محمد الكرد33071404316246099القدس

65.3عوفراألدبيجهاد عطا هللا أحمد حلبيه33071405405467648القدس

66.6عوفراألدبيرشدي ياسر أحمد كنعان الخطيب33071406406433540القدس



راسبعوفراألدبيسعد الدين محمد فالح حامد زغير33071407203066139القدس

64.1مجدواألدبيصالح علي اسماعيل رازم33071408211799606القدس

راسبالنقباألدبيعبد العزيز خالد محمود دمدوم33071409412007320القدس

62.7ريموناألدبيعدي ايمن محمد عبيد33071410322970021القدس

64عوفراألدبيعصام عبد القادر محمد خطيب33071411402882575القدس

67.1النقباألدبيعلي خالد علي حلبيه33071412405475567القدس

57.9هداريماألدبيعماد عدنان صبحي الشاعر33071413204695274القدس

60.9النقباألدبيعمر غازي ابراهيم وزوز33071414308057439القدس

69.4ريموناألدبيلؤي عيسى حسن قريع33071415911659811القدس

65.3الداموناألدبيمؤمن محمد امين عباسي33071416212524243القدس

65.6ريموناألدبيمجد موسى طه محيسن33071417211418553القدس

64.9عوفراألدبيمحمد خضر عقاب مبارك33071418402777502القدس

69.1عوفراألدبيمحمد عايد أحمد صالح الدين33071419406452821القدس

راسبنفحةاألدبيمحمد عصام فهمي ابو ناب33071420209067891القدس

راسبعوفراألدبيمحمد علي حربي فهد الحلبيه33071421404290389القدس

62النقباألدبيمحمد عمران عبد الرحمن ريان33071422406217414القدس

راسبعوفراألدبيمحمد مازن داود ابوالريش33071423992526434القدس

72.6نفحةاألدبيمحمد مصطفى محمد صبح33071424307972380القدس

راسبعوفراألدبيمحمد نادر محمود ابو عويس33071425313926924القدس

65.6النقباألدبيمحمد نضال حسن رازم33071426208765222القدس

70.9عوفراألدبيمحمد وليد صالح محسن33071427407329721القدس

57.6جلبوعاألدبيمحمود عبد الوهاب سعيد عبد اللطيف33071428308058171القدس

67.4النقباألدبيمعاويه احمد حسن علي33071429322424060القدس

65النقباألدبيمنذر طالل محمد خليل33071430206425217القدس

56.6ايشلاألدبينسيم خليل محمد حماده3307143136128700القدس

64.1مجدواألدبينعمان نضال نعمان وزوز33071432324213271القدس

68.1ايشلاألدبيوائل عماد محمد رجبي33071433208883165القدس

65.3نفحةاألدبيياسين محمد ياسين ابو ناب33071434318591138القدس



65.1عوفراألدبييوسف أحمد علي عريقات33071435406861740القدس

63.1ريموناألدبييوسف محمد صالح داري33071436316156512القدس

64عوفراألدبيأحمد اسماعيل أحمد الحمامده33071437402116875بيت لحم

راسبعوفراألدبياسالم أحمد محمد صالح33071438850244161بيت لحم

65.3عوفراألدبياسماعيل سامي عبدهللا الجعفري33071439911789147بيت لحم

67.7النقباألدبياكرم محمد يوسف موسى33071440401949045بيت لحم

65.3عوفراألدبيايهم غسان محمد ثوابته33071441408998482بيت لحم

65.1عوفراألدبيبهاء محمود محمد عيسى33071442401507322بيت لحم

65.1عوفراألدبيحسين محمد حسين لعمور33071443405400631بيت لحم

65.4النقباألدبيحمزه محمود حمدان الوحش33071444403222987بيت لحم

66.4عوفراألدبيزياد خليل زايد فرارجه33071445911586691بيت لحم

63.1النقباألدبيسميح موسى محمد نواوره33071446401021209بيت لحم

65.3عوفراألدبيشادي علي محمد الحساسنه33071447950429506بيت لحم

65.3الداموناألدبيصقر اشرف عبد القادر رقبان33071448407517986بيت لحم

66.9عوفراألدبيضياء جمال عبدهللا عفيفي33071449404982282بيت لحم

70النقباألدبيطارق محمود علي ابوسرور33071450404375438بيت لحم

74.3الداموناألدبيعبد الرحمن وليد أحمد سرحان33071451405652124بيت لحم

62.1النقباألدبيعبدهللا ابراهيم محمد الجواريش33071452860178490بيت لحم

راسبالنقباألدبيعثمان محمد كامل شعالن33071453404939365بيت لحم

69.4ريموناألدبيعدي عاطف محمد تعامره33071454851668053بيت لحم

69.7ريموناألدبيعالء داود أحمد رزق33071455854145422بيت لحم

66.9عوفراألدبيعالء محمد خلف سالم33071456941289688بيت لحم

65.1عوفراألدبيعميد أحمد محمد العزه33071457854587102بيت لحم

66.6عوفراألدبيقاسم طالب قاسم الشيخ33071458402225015بيت لحم

65.3عوفراألدبيليث عصام محمد عواد33071459406313270بيت لحم

65عوفراألدبيمؤمن عدنان محمود محمود ابراهيم33071460406445056بيت لحم

66ريموناألدبيماهر ابراهيم محمد النواوره33071461403221427بيت لحم

70.9نفحةاألدبيماهر فتحي محمد عمرين33071462403222664بيت لحم



64.9عوفراألدبيمجد خالد محمد جعفري33071463403563992بيت لحم

راسبالنقباألدبيمحمد حسن مصطفى طقاطقه33071464850860172بيت لحم

61.3النقباألدبيمحمد عمر طه صالح33071465404221624بيت لحم

64.7عوفراألدبيمحمد محمود ابراهيم شعفوط33071466905751657بيت لحم

71.3الداموناألدبيمحمد محمود احمد حماد3307146781060659بيت لحم

64.9النقباألدبيمحمد ممدوح سالم صالح33071468405689282بيت لحم

60.9النقباألدبيمحمود سليم محمود خليل ابراهيم33071469402257042بيت لحم

61عوفراألدبيمحمود صالح محمود حماد33071470405053018بيت لحم

72.6ريموناألدبيمنتصر معروف حج احمد االطرش33071471854487865بيت لحم

66.9عوفراألدبيمنير ابراهيم محمود درعاوي33071472903788719بيت لحم

72.6عوفراألدبيموسى محمد محمود العمور33071473404364663بيت لحم

64.9عوفراألدبينادر شبلي اسماعيل القيسي33071474401740139بيت لحم

65.3النقباألدبينوفل جهاد نوفل العدوين33071475920662152بيت لحم

63.4النقباألدبييحيى محمد أحمد الخمور33071476402369896بيت لحم

67.4النقباألدبييوسف خالد يوسف عايش33071477406773689بيت لحم

62.4عوفراألدبيعبد المعين ربحي محمد دامو33071478405381237اريحا

61.1عوفراألدبيميالد وليد عيسى صرصور33071479402670095اريحا

71.4ريموناألدبيأحمد سمير محمود حسنيه33071480403857006الخليل

67.4ريموناألدبيأحمد ياقين يوسف جعبري33071481853762920الخليل

64.7عوفراألدبيأحمد يعقوب علي شماليه33071482404348237الخليل

70.9مجدواألدبياحمد حسين محمد بدوي33071483408809184الخليل

71.1الداموناألدبياحمد يوسف حسن علقم33071484408710648الخليل

58.7ايشلاألدبياكرم فيصل محمد بدوي33071485907339949الخليل

66.7عوفراألدبيامين عماد محمد الصليبي33071486408283729الخليل

راسبجلبوعاألدبيايهاب محمد كايد حسين عثمان33071487401543814الخليل

راسبعوفراألدبيباسل رامي توفيق الواوي33071488404853277الخليل

66.6النقباألدبيجاسر عبد الحليم عبد القادر نطاح33071489906309968الخليل

70.7نفحةاألدبيجمال ابراهيم عبد الجواد عمرو33071490959602988الخليل



67.7نفحةاألدبيحسام هاشم محمد قيسيه33071491901539601الخليل

66.9عوفراألدبيحسن مصطفى حسين حسنيه33071492405344979الخليل

راسبعوفراألدبيحمد فؤاد محمد اغنيمات33071493407426006الخليل

67.3النقباألدبيحمزه فايز فوزي ابو الفيالت33071494852730092الخليل

67.3عوفراألدبيحموده محمد حسن زعاقيق33071495406888826الخليل

62.9ريموناألدبيرائد عيسى محمد الحروب33071496950330449الخليل

64.7عوفراألدبيرامي ابراهيم مصطفى الغنيمات33071497403599434الخليل

66.6عوفراألدبيراني محمد عبدالرحمن اهديب33071498406775189الخليل

65.7عوفراألدبيركان ناصر عبد الحميد ابو ماريه33071499407342864الخليل

69.3ريموناألدبيسالم امين سالم رجوب3307150086076148الخليل

69النقباألدبيسليمان مروان عبد اللطيف قفيشه33071501854060258الخليل

64.6عوفراألدبيسيف سليم رشدي اوالد عيسى33071502406805150الخليل

66.1عوفراألدبيصامد جهاد يوسف جعاره33071503407417252الخليل

راسبعوفراألدبيعبد الرحمن زياد محمد ابو عياش33071504405510678الخليل

66.6عوفراألدبيعلي أحمد علي جوابره33071505854658457الخليل

64.1ريموناألدبيعمر محمد عاصي شحاده33071506858645872الخليل

61عوفراألدبيعمرو جاسر احمد الشريف33071507402063234الخليل

66.1عوفراألدبيعمرو دياب عيسى فروخ33071508854292596الخليل

راسبريموناألدبيعوده فريد طالب حروب33071509406200790الخليل

61.3عوفراألدبيغسان حسن محمد الشريف33071510407279793الخليل

63.9عوفراألدبيفارس عادل فارس طيطي33071511402813158الخليل

65.3ريموناألدبيقاسم عارف خليل العصافره33071512852015825الخليل

55عوفراألدبيقاسم يوسف عبد الحميد عطاونه33071513403195654الخليل

66.4عوفراألدبيقصي اسحق محمد ابو حته33071514408947646الخليل

67.1عوفراألدبيمجد زهير مقبل مقبل33071515407633270الخليل

64.6عوفراألدبيمحسن محمد محسن زعاقيق33071516406471185الخليل

راسبريموناألدبيمحمد أحمد موسى عيد مخامره33071517859259749الخليل

62.4النقباألدبيمحمد خالد سالمه جندي33071518859538480الخليل



66.4عوفراألدبيمحمد سمير عيسى حنيحن33071519404821282الخليل

62.6ريموناألدبيمحمد شاكر محمد طرده33071520402341614الخليل

راسبريموناألدبيمحمد عماد محمد طيطي33071521406833889الخليل

71.9ريموناألدبيمحمود سليمان مصطفى اخليل33071522402851380الخليل

65.6عوفراألدبيمنتصر محمود اسماعيل ابريوش33071523850413279الخليل

65.7عوفراألدبيمهند محمود أحمد ابوملش33071524403580988الخليل

66.1ريموناألدبيموسى ادم سالم اخليل33071525850241563الخليل

64.3عوفراألدبينور الدين عنان محمود القاضي33071526408700730الخليل

66.1عوفراألدبيورد ابراهيم يوسف عبد القادر عوض33071527406891549الخليل

62عوفراألدبيوسيم طه محمد ابو ماريه33071528407633619الخليل

68.4النقباألدبييونس علي عبد المنعم جعبري33071529402741060الخليل

65مجدواألدبيأحمد جهاد محمد صوافطه33071530402762454طوباس

61.4نفحةاألدبيابراهيم جمال سليمان حسني33071531401041868طوباس

64.4النقباألدبيبشير اياد بشير عبد الرازق33071532406704981طوباس

راسبمجدواألدبيخالد رائد نعيم دراغمه33071533405009754طوباس

68.3النقباألدبيرشيد زياد رشيد دراغمه33071534860082478طوباس

63.6النقباألدبيعربي موفق عربي ابو دواس33071535853685287طوباس

62.1مجدواألدبيقصي مجدي عبدهللا عبد الرازق33071536403380173طوباس

64مجدواألدبيمحمد حسين يوسف عايده33071537854832177طوباس

60.4النقباألدبيمحمد رسول عمر حمزه دراغمه33071538403208218طوباس

راسبجلبوعاألدبيمحمد رضوان مصطفى دراغمه33071539941163644طوباس

64.9نفحةاألدبيأحمد مجدي محمد عبيد33071540400021432غزة

59.1نفحةاألدبيابراهيم محمد ابراهيم البردويل33071541400880092غزة

65.1ريموناألدبيامير ابراهيم طلب المقيد33071542800370900غزة

72.7نفحةاألدبيانس أيمن سالم دوحل33071543403242282غزة

71.7نفحةاألدبيجهاد أحمد عوض شحادة33071544800692691غزة

57.6ايشلاألدبيحاتم سليمان سالم ابو شريعه33071545410690796غزة

67.9النقباألدبيحسني ابراهيم حسن ماضي33071546802162776غزة



56.9نفحةاألدبيرزق رفيق رزق ابو سمور33071547406966390غزة

59.1نفحةاألدبيساهر اسماعيل زكي امان33071548900819269غزة

65.3نفحةاألدبيشريف صالح ناجي سعد33071549800660441غزة

75.6نفحةاألدبيعبد الحليم ساكب عمر البلبيسي33071550967883513غزة

61.6نفحةاألدبيعبد الرحمن فتحي زكريا الفصيح33071551803898220غزة

65.4نفحةاألدبيعبد القادر سعد عبد القادر القرا33071552804801660غزة

65.6نفحةاألدبيعالء نافذ عبد الهادي ابوكرش33071553406990192غزة

61.9ايشلاألدبيعمر اسماعيل عمر وادى33071554803551829غزة

65ريموناألدبيفواز سعيد جوهر قنديل33071555901643494غزة

77.1نفحةاألدبيمجد جواد محمد عويضه33071556804686111غزة

65نفحةاألدبيمحمد سعيد عبد الشفوق العبادله33071557403805377غزة

67.9نفحةاألدبيمحمد مروان عبد هللا سالمه33071558802966523غزة

راسبنفحةاألدبيمعاذ باسم محمد المدهون33071559407118942غزة

65نفحةاألدبيوسام عبد العزيز عطوه الدباري33071560404623225غزة

65.9نفحةاألدبييحيى زكريا ديب العجله33071561404629024غزة


