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9775932هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبيدعاء سهيل صالح حمد31105161

599029052هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبيآيه محمد اسماعيل أبوهربيد31105144

592395537هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبينور محمد أحمد الشنباري31105262

599361233هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبيُربا حسام منصور الكفارنه31105193

9726572هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبيايناس معين عدنان الكفارنه31105139

592024761هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبيندى فضل محمد المصري31105254

599014916هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبيأسماء عمر ديب الكفارنه31105113

599686180هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبيمنار نصري أحمد عاشور31105242

598999787هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبيروان محمد عدنان الكفارنه31105183

594036138هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبيآيه ياسين خليل المصري31105146

599425918هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبيأصاله جالل يوسف حمد31105119

599737141هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبيمرح زاهر خليل نعيم31105221

7658320هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبيغدير عوض ديب الكفارنه31105213

599988750هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبيوئام اسماعيل عبد الرحمن سحويل31105275

598827974هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبيروان مدحت محمد ابوهربيد31105184

599450110هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبييسرى فخري محمد المصري31105283

599612111هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبيبتول مجدي أحمد الطاللقه31105147

592136360هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبيوعد يوسف مصطفى خليل31105279

592937612هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبيأماني حافظ أحمد جراد31105127

9326808هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبيمجد فوزي علي قاسم31105220

59809779هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبيضحى أحمد خليل الزعانين31105209

9207194هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبيمنار خالد أحمد نصير31105235

599331692هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبيربا زاهر مصطفى شبات31105169

9191760هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبيسماح ابراهيم موسى مبارك31105201

8258118هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبيمرح محمد أحمد حمد31105222

9633239هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبيأروى سهيل أحمد الكفارنه31105103

599768207هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبيمها فوزي مصطفى حمد31105247

598681190هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبيديما رائد دياب نعيم31105165

595579106هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبيريم زكريا محمود ابوهربيد31105189

599737142هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبيمنار أحمد السيد احمد البسيوني31105233

599716096هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبيأنهار هيثم محمد صالح31105135

2432861هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبيغيداء تيسير عبد الرحمن ابومراد31105214

597901980هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبيمنار رفاعي عبد الفتاح ابو عمشه31105237

599695051هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبيايمان معين ديب الكفارنه31105138

8900964هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبيساجدة حسام يوسف حمد31105197

9709982هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبيأماني عطا هللا عبد العاطي الزعانين31105128

599413171هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبيسهير شاهر يوسف ابو عوده31105202

599805671هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبيآيه ابراهيم رفيق حمد31105140

598096350هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبيحليمه مجدي عبد الرحمن قاسم31105154

9555567هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبيامل يوسف فوزان طه31105132

595303811هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبيجنات عبدهللا زيدان فياض31105153

595370582هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبيصفاء أحمد عبد الكريم سعدات31105208

599697243هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبيمنار زكي رمضان القرمان31105238

597104739هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبيميار جميل عمر نشوان31105249

598222211هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبياسماء محمد محمود الزعانين31105114

599634808هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبيأسماء محمود حسين الكفارنه31105115

599631886هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبيذكرى أحمد جمعه المصري31105167

599308966هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبيمالك علي فايز قاسم31105231

599656673هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبيهيا عوض هاني علي31105274

598682154هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبيروبى فضل محمد نصير31105185

597894510هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبيدنيا حازم جمال حمدان31105163

9488895هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبيدينا وائل زياد ابو عوده31105166

599300649هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبيلينا اياد محمد ابو عوده31105218

2149862هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبينور الهدى صالح شحادة حمدان31105256

597716848هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبياسراء مجدي محمد الكفارنه31105108



599668267هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبيآالء أيمن محمد قاسم31105121

9014522هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبيمالك غسان أحمد الزعانين31105232

599745946هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبيمنار أكرم محمد حمادين31105234

594310754هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبينور الهدى محمود نعمان أبو عوده31105257

597261284هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبيهديل سعيد مصطفى حسنين31105269

59262054هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبيرشا بالل فؤاد الشمباري31105172

598261143هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبيروزانه مازن عبد الخالق المصري31105187

592991215هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبيهبه جالل سعيد ناصر31105264

597796239هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبيرندة فؤاد ابراهيم ابو عوده31105178

599442915هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبيأروه ناهض عبد الكريم الكفارنه31105102

599495924هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبيأماني كايد عبد الكريم السبع31105129

9850147هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبيأسماء موسى عبدهللا غزال31105116

598924359هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبيمرح هاني محمد حويحي31105223

592177455هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبيوالء رشيد محمد المصري31105281

598277355هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبيأريج اسماعيل حسين الزعانين31105105

599728517هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبيأسيل أحمد عادل ناصر31105117

7682160هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبينور سليمان ابراهيم السبع31105260

599388462هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبيمي جميل أحمد عبد الهادي31105248

9600772هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبياالء حامد حسن نصير31105123

598882610هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبيميساء غسان احمد حمد31105250

5612497هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبيعبير موسى صابر ابو عمشه31105211

7715246هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبيمنى ابراهيم صقر ابو عمشه31105243

9893765هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبيروال عطاف غازي وهدان31105188

599742193هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبيخيزران رائد عبد الرحمن المصري31105159

599741201هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبيمريم اياد نادي حمد31105226

599994426هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبياسراء محمود محمد عدوان31105110

594275013هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبيحنين محمود اسماعيل أبو عوده31105155

599740919هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبياسراء سامي مسعود العثامنه31105106

599806739هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبيايمان سمير رمضان العثامنه31105137

599608430هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبيروان حافظ نمر المصري31105182

599332232هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبيزهوه منصور عبد الجواد شتات31105196

595336245هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبيمنار محمود أحمد اسماعيل31105241

9635251هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبيمنار عرفات أحمد قاسم31105239

7697786هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبيندا أيمن محمد فياض31105251

599147911هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبياالء عماد عدنان الكفارنه31105124

595650689هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبيمنار ماجد عطايا الكفارنه31105240

599680560هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبيشهد عطا هللا عودة سعدات31105204

599186803هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبيوعد جمال كامل ابو عمشه31105277

599109250هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبيأصالة يونس محمد عوده31105120

599361395هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبيأروى نبيل أحمد الزعانين31105104

599895688هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبياسالم خميس محمد المصري31105111

9027117هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبيندرين عبد الرحمن ديب الكفارنه31105252

9995663هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبيبسمة قاسم محمد قاسم31105149

598883294هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبيرينا عيسى شحده المغربي31105190

9405194هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبيايه جمعة حمزه المصري31105142

599898257هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبيوئام مازن موسى حمد31105276

599804032هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبياالء ماهر علي ابو عوده31105125

599444527هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبيلينا سعدي عبد اللطيف ابو عوده31105219

599267343هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبيهال محمد مسلم ابو جري31105271

2089985هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبيرواء مصطفى محمد ابو راشد31105180

598075012هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبيامنه سليمان محمود عدوان31105134

592021652هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبيتهاني غانم محمود الشنباري31105152

599315586هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبيمنى شحده ابو الدود ابو جري31105245

599747641هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبيندى عبد العزيز محمد ابو عوده31105253

599930596هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبيتسنيم علي ابو طالب سعيد الزعانين31105151

599869701هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبيرحاب وسيم ناصر الزعانين31105170



9458583هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبينور جمال محمد الكفارنه31105258

2655669هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبيوالء رمزي محمد أبو جراد31105282

7782266هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبيبراء محمد كامل الكفارنه31105148

7737812هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبيهيا علي خليل عدوان31105273

599242479هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبياالء بدر أحمد الشنباري31105122

599970039هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبيوعد ناهض ابراهيم المصري31105278

8085919هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبياسراء محمد أحمد ابو عوده31105109

59877591هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبيهبه جمال محمد شبات31105265

597647724هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبينور ابراهيم محمود عدوان31105255

597700081هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبيمنى أحمد محمد قاسم31105244

59721387هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبيشيماء أحمد عبد الرحمن الشمباري31105206

9752074هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبيأمل عارف أحمد الزعانين31105130

599188270هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبيشيرين زياد محمود الشمباري31105205

598766239هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبيهدايه اكرم محمد ناصر31105266

9698119هايل عبد الحميد الثانوية للبناتاألدبيدعاء معين محمد ابوهربيد31105162

599537743هايل عبد الحميد الثانوية للبناتالريادة و األعمالالزهراء صالح محمود اخروات31160309

9277897هايل عبد الحميد الثانوية للبناتالريادة و األعمالاالء اياد حسين ابو جراد31160307

599052093هايل عبد الحميد الثانوية للبناتالريادة و األعمالوفاء هاني فايق اخروات31160349

2488197هايل عبد الحميد الثانوية للبناتالريادة و األعمالاخالص عبد القادر محمود دبور31160301

599304810هايل عبد الحميد الثانوية للبناتالريادة و األعمالريم حمدان سعيد حمدان31160329

597763895هايل عبد الحميد الثانوية للبناتالريادة و األعمالنور سعيد صالح طالب31160345

599858644هايل عبد الحميد الثانوية للبناتالريادة و األعمالنعمه رفيق شفيق المصري31160343

5333506هايل عبد الحميد الثانوية للبناتالريادة و األعمالأالء أكرم موسى أبو عوده31160306

595550304هايل عبد الحميد الثانوية للبناتالريادة و األعمالبلسم منذر كامل العماوي31160313

9929506هايل عبد الحميد الثانوية للبناتالريادة و األعمالوفاء محمد شحده السبع31160348

2399115هايل عبد الحميد الثانوية للبناتالريادة و األعمالاسراء ايوب محمد الشنباري31160302

597191665هايل عبد الحميد الثانوية للبناتالريادة و األعمالنارمين وحيد عبد حمد31160340

598555522هايل عبد الحميد الثانوية للبناتالريادة و األعمالمي عبدهللا محمد عدوان31160339

592871459هايل عبد الحميد الثانوية للبناتالريادة و األعمالروزان دياب عبد الكريم ابو جراد31160327

2488957هايل عبد الحميد الثانوية للبناتالريادة و األعمالروان محمد حسين عوده31160326

598827961هايل عبد الحميد الثانوية للبناتالريادة و األعمالاشجان اكرم حسن قاسم31160305

599237630هايل عبد الحميد الثانوية للبناتالريادة و األعمالدنيا عوني يوسف قاسم31160322

9380515هايل عبد الحميد الثانوية للبناتالريادة و األعمالروان سليمان صبيح ابو الفيته31160325

9633296هايل عبد الحميد الثانوية للبناتالريادة و األعمالايه رشدي عبد اللطيف المصري31160311

8277469هايل عبد الحميد الثانوية للبناتالريادة و األعمالملك عادل مسعود رجب31160338

597669132هايل عبد الحميد الثانوية للبناتالريادة و األعمالماجدة محمد كامل وهدان31160332

9968893هايل عبد الحميد الثانوية للبناتالريادة و األعمالمارلين عبد القادر ابراهيم المصري31160333

598265801هايل عبد الحميد الثانوية للبناتالريادة و األعمالديانا مصلح سليم الطرابين31160323

599333668هايل عبد الحميد الثانوية للبناتالعلميجميله هاني أحمد الزعانين31142115

599170903هايل عبد الحميد الثانوية للبناتالعلميسعاد محمد محمود ابو عوده31142136

599211147هايل عبد الحميد الثانوية للبناتالعلميمرام ادهم أحمد أبو عوده31142152

599617622هايل عبد الحميد الثانوية للبناتالعلميآالء ابراهيم شحده الشنباري31142104

599494535هايل عبد الحميد الثانوية للبناتالعلمياسالم رفيق محمود البسيوني31142103

599688807هايل عبد الحميد الثانوية للبناتالعلميايمان أحمد يوسف حمدان31142110

599428047هايل عبد الحميد الثانوية للبناتالعلميشهد اكرم رزق دبور31142140

598384269هايل عبد الحميد الثانوية للبناتالعلميتسنيم ثائر ابراهيم الزعانين31142113

599771925هايل عبد الحميد الثانوية للبناتالعلميربى زكريا احمد قاسم31142126

599449440هايل عبد الحميد الثانوية للبناتالعلمييمنى سميح علي ناصر31142176

598998128هايل عبد الحميد الثانوية للبناتالعلميتغريد زاهر محمود الحمادين31142114

599791970هايل عبد الحميد الثانوية للبناتالعلميياسمين سليمان جمعه البسيوني31142175

592419119هايل عبد الحميد الثانوية للبناتالعلميرانيا محمد عبد الرحمن أبو مراد31142124

599602926هايل عبد الحميد الثانوية للبناتالعلمينيفين جبر محمد شبات31142167

599331707هايل عبد الحميد الثانوية للبناتالعلميشيماء أحمد محمد شبات31142142

597533304هايل عبد الحميد الثانوية للبناتالعلمينورهان عامر أحمد الكفارنه31142166

598261829هايل عبد الحميد الثانوية للبناتالعلميهيا خالد محمود البسيوني31142172

599131357هايل عبد الحميد الثانوية للبناتالعلميديما جهاد توفيق حمد31142120



598926030هايل عبد الحميد الثانوية للبناتالعلميملك جميل محمد ابو سلمان31142157

599467756هايل عبد الحميد الثانوية للبناتالعلميشهد أحمد عبد السبع31142139

598919398هايل عبد الحميد الثانوية للبناتالعلميزينب نواف محمد الزعانين31142133

597730420هايل عبد الحميد الثانوية للبناتالعلميسماح رياض جبر البسيوني31142137

597242114هايل عبد الحميد الثانوية للبناتالعلميمرح ابراهيم حسان البسيونى31142155

599619718هايل عبد الحميد الثانوية للبناتالعلميليلى عوض هللا عبد الكفارنه31142151

597100285هايل عبد الحميد الثانوية للبناتالعلمينرجس مهدي جمعه الزعانين31142164

599922398هايل عبد الحميد الثانوية للبناتالعلميدينا ناصر شحادة حمدان31142123

599484438هايل عبد الحميد الثانوية للبناتالعلميمرام وائل سامي حمد31142153

599608113هايل عبد الحميد الثانوية للبناتالعلمياسراء عامر محمود المصري31142102

599414582هايل عبد الحميد الثانوية للبناتالعلميايه اكرم سعيد طوالن31142112

599286001هايل عبد الحميد الثانوية للبناتالعلميايه اكرم أحمد ابو جراد31142111

599674670هايل عبد الحميد الثانوية للبناتالعلميحنين حسين عبدهللا العثامنه31142116

8697212هايل عبد الحميد الثانوية للبناتالعلميروان صبحي عبد اللطيف أبو عوده31142129

599410948هايل عبد الحميد الثانوية للبناتالعلميهدى المنتصر باهلل حلمي الكحلوت31142170

599776011هايل عبد الحميد الثانوية للبناتالعلمياالء منير ابراهيم المصري31142107

598275865هايل عبد الحميد الثانوية للبناتالعلميوداد أحمد نصر الكفارنة31142173

595663040هايل عبد الحميد الثانوية للبناتالعلميوسام زهير ابراهيم المصري31142174

599247184هايل عبد الحميد الثانوية للبناتالعلميهبه جمال محمد ابو سلمان31142169

598297500هايل عبد الحميد الثانوية للبناتالعلميمها عطا هللا عزات محمد31142162

59904448هايل عبد الحميد الثانوية للبناتالعلميفاطمه نصر خميس الشمباري31142146

592736001هايل عبد الحميد الثانوية للبناتالعلميرشا تيسير معين الشخريت31142127

592301055هايل عبد الحميد الثانوية للبناتالعلميريم زكي أحمد حسان31142131

599632592هايل عبد الحميد الثانوية للبناتالعلمينادين رائد محمود حمد31142163

595878687هايل عبد الحميد الثانوية للبناتالعلميربا محمد محمود حويحي31142125

599475547هايل عبد الحميد الثانوية للبناتالعلميمنى عزمي محمد اجبيل31142161

598116864هايل عبد الحميد الثانوية للبناتالعلميدارين زاهر عبد الرحمن ابوهربيد31142117

599528100هايل عبد الحميد الثانوية للبناتالعلميهيا خالد محمد ابوهربيد31142171

2488230هايل عبد الحميد الثانوية للبناتالعلمياالء زكريا سالمه الكفارنه31142105

599344564هايل عبد الحميد الثانوية للبناتالعلمينور جميل محمد علي31142165

592398746هايل عبد الحميد الثانوية للبناتالعلميملك رياض علي ناصر31142158

597716098هايل عبد الحميد الثانوية للبناتالعلميقمر ماجد سليمان حمد31142148

599321096هايل عبد الحميد الثانوية للبناتالعلميلندا مهدي ابراهيم ابو عمشه31142150

595612591هايل عبد الحميد الثانوية للبناتالعلميالهام أحمد نعمان أبو عوده31142108

592320101هايل عبد الحميد الثانوية للبناتالعلميمليحه صالح عاشور الطناني31142159

592940117هايل عبد الحميد الثانوية للبناتالعلميفرح جمال أحمد العفيفي31142147

592083410هايل عبد الحميد الثانوية للبناتالعلميديانا محمد حسين حمد31142119

592220861هايل عبد الحميد الثانوية للبناتالعلميمريم سامي عبد القادر نعيم31142156

599908652هايل عبد الحميد الثانوية للبناتالعلميدعاء صالح رمضان شبات31142118

592583410هايل عبد الحميد الثانوية للبناتالعلميدينا محمد حسين حمد31142122

599101073هايل عبد الحميد الثانوية للبناتالعلميفاطمه رفيق محمد الكفارنه31142145

599316735هايل عبد الحميد الثانوية للبناتالعلميروال محمد عبد عاشور31142130

592296854هايل عبد الحميد الثانوية للبناتالعلميساجده شاكر محمود المصري31142134

599689108هايل عبد الحميد الثانوية للبناتالعلميشهد صالح محمد ابو صالح31142141

598881150هايل عبد الحميد الثانوية للبناتالعلميمنار نعيم كامل ابو عمشه31142160

599411907هايل عبد الحميد الثانوية للبناتالعلميريم نهيل محمد العثماني31142132

599602688هايل عبد الحميد الثانوية للبناتالعلميديما سامي عثمان البع31142121

598950532هايل عبد الحميد الثانوية للبناتالعلمياالء معاويه يعقوب الكفارنه31142106

599244948هايل عبد الحميد الثانوية للبناتالعلميصابرة وسام حمزه المصري31142143

598180181هايل عبد الحميد الثانوية للبناتالعلميسها محمد عبد اللطيف ابو عمشه31142138

599058836هايل عبد الحميد الثانوية للبناتالعلميلما ابراهيم عبد الهادي النواصره31142149

599331161هاني نعيم الثانوية الزراعيةالزراعيابراهيم اسامه ابراهيم الزعانين31165101

599182382هاني نعيم الثانوية الزراعيةالزراعيمحمد شادي نجيب اليازجي31165154

597788270هاني نعيم الثانوية الزراعيةالزراعيمحمد اسامه عمر ابوهربيد31165150

599443512هاني نعيم الثانوية الزراعيةالزراعيأيمن سمير محمد البكري31165116

599316849هاني نعيم الثانوية الزراعيةالزراعيعون نوفل عبد عاشور31165144



592086175هاني نعيم الثانوية الزراعيةالزراعيمحمود غسان حلمي ناصر31165160

599468810هاني نعيم الثانوية الزراعيةالزراعيأحمد شكري محمد شبات31165107

595299233هاني نعيم الثانوية الزراعيةالزراعيسامح غسان محمد نعيم31165132

592592668هاني نعيم الثانوية الزراعيةالزراعيبالل فتحي محمود عايش31165122

9195224هاني نعيم الثانوية الزراعيةالزراعييونس هشام أحمد الزعانين31165167

595928132هاني نعيم الثانوية الزراعيةالزراعيحمدي عوني نعمان حجاج31165125

599446452هاني نعيم الثانوية الزراعيةالزراعيعبد الرحمن زكريا أحمد الزعانين31165138

9603787هاني نعيم الثانوية الزراعيةالزراعيادم نضال أحمد الزعانين31165110

599197557هاني نعيم الثانوية الزراعيةالزراعيفارس روحي حسين احمد31165145

592998544هاني نعيم الثانوية الزراعيةالزراعيحسان توفيق شريف الزين31165124

598695946هاني نعيم الثانوية الزراعيةالزراعيعدنان عثمان صابر ابو هربيد31165142

592367424هاني نعيم الثانوية الزراعيةالزراعيابراهيم اياد محمد ابو سته31165103

592327725هاني نعيم الثانوية الزراعيةالزراعيعبد الرؤوف سعدي عبد الرؤوف عبد الهادي31165137

2487493هاني نعيم الثانوية الزراعيةالزراعياسماعيل يوسف فتحي سعاده31165112

594315209هاني نعيم الثانوية الزراعيةالزراعيبالل ابو زيد خميس الشمباري31165120

9111503هاني نعيم الثانوية الزراعيةالزراعيبالل أحمد سعيد ابوهربيد31165121

8857606مهدية الشوا الثانوية للبنيناألدبيمحمد كمال حسن المصري31102316

9351284مهدية الشوا الثانوية للبنيناألدبيابراهيم سامر سمير ابو عمشه31102207

9330181مهدية الشوا الثانوية للبنيناألدبيمحمد نائل سعد الدين علي31102323

2482246مهدية الشوا الثانوية للبنيناألدبيمعتصم سامي محمد صابر السبع31102336

95711025مهدية الشوا الثانوية للبنيناألدبيأنس اياد محمد الكفارنه31102225

2488407مهدية الشوا الثانوية للبنيناألدبيبالل مجدي محمد ابو عوده31102232

2482784مهدية الشوا الثانوية للبنيناألدبيمحمد كمال محمد ابو عزوم31102317

9738144مهدية الشوا الثانوية للبنيناألدبيأحمد نادر مصطفى سعدات31102214

9734436مهدية الشوا الثانوية للبنيناألدبيعبد الرازق اشرف محمد الكفارنه31102264

9963270مهدية الشوا الثانوية للبنيناألدبيرشاد غازي رشاد حمد31102249

599563401مهدية الشوا الثانوية للبنيناألدبييحيى محمد غازي حمدان31102348

8102414مهدية الشوا الثانوية للبنيناألدبيمعتصم نايف محمد المصري31102337

9602384مهدية الشوا الثانوية للبنيناألدبيعبد الهادي سفيان خليل ابوهربيد31102268

599411307مهدية الشوا الثانوية للبنيناألدبيوالء هاني خليل قاسم31102346

599902963مهدية الشوا الثانوية للبنيناألدبيفهد عبد هللا عبد الرحمن دبور31102287

599703286مهدية الشوا الثانوية للبنيناألدبيعبد هللا محمود عبد المعطي قاسم31102266

599828631مهدية الشوا الثانوية للبنيناألدبيعبد الرؤوف أحمد عبد الرؤوف دبور31102263

2488890مهدية الشوا الثانوية للبنيناألدبيليث أسامه علي ناصر31102293

8286827مهدية الشوا الثانوية للبنيناألدبيحسن محسن محمد اسماعيل31102243

598883476مهدية الشوا الثانوية للبنيناألدبيأمير عبد الناصر السيد احمد البسيوني31102224

599735569مهدية الشوا الثانوية للبنيناألدبيحسان اسماعيل عطا هللا المصري31102241

8840365مهدية الشوا الثانوية للبنيناألدبيفراس سامي سعيد ناصر31102284

9536992مهدية الشوا الثانوية للبنيناألدبيبهاء عوني أحمد نشوان31102233

5117210مهدية الشوا الثانوية للبنيناألدبيمحمود خالد جمعه الشنباري31102327

599247481مهدية الشوا الثانوية للبنيناألدبيمحمد زياد محمد ابوعزوم31102308

599656566مهدية الشوا الثانوية للبنيناألدبيمنير طارق منير ابو عوده31102338

9303581مهدية الشوا الثانوية للبنيناألدبيابراهيم عوض أحمد المصري31102209

9596617مهدية الشوا الثانوية للبنيناألدبيفكري جمال علي إخروات31102286

9168790مهدية الشوا الثانوية للبنيناألدبيعمر محمد سعيد حمد31102278

599406969مهدية الشوا الثانوية للبنيناألدبينضال عمر مصطفى خليل31102342

8376593مهدية الشوا الثانوية للبنيناألدبيعمر اسماعيل محمود ابو عوده31102274

9724106مهدية الشوا الثانوية للبنيناألدبيجهاد ماهر فتحي قاسم31102237

9166060مهدية الشوا الثانوية للبنيناألدبيعبد الرحمن حسن محمود ناصر31102265

599299463مهدية الشوا الثانوية للبنيناألدبيعالء الدين محمد خميس الشمباري31102271

598997783مهدية الشوا الثانوية للبنيناألدبيعزام بشير محمود المصري31102270

599441248مهدية الشوا الثانوية للبنيناألدبيمحمد اسماعيل محمد ابو حمدان31102300

9266080مهدية الشوا الثانوية للبنيناألدبيمحمد رائد يحيى حمد31102305

599601390مهدية الشوا الثانوية للبنيناألدبيابراهيم احمد طالل الشنباري31102205

9165483مهدية الشوا الثانوية للبنيناألدبيمحمد حسين محارب ابو عمشه31102302

9455844مهدية الشوا الثانوية للبنيناألدبييعقوب عايد عبد القادر فياض31102349



598915310مهدية الشوا الثانوية للبنيناألدبيمحمد خالد خليل سعدات31102303

9527045مهدية الشوا الثانوية للبنيناألدبياحمد بسام محمد الزويدي31102210

599237231مهدية الشوا الثانوية للبنيناألدبيمحمد رفيق حسن المصري31102306

9783802مهدية الشوا الثانوية للبنيناألدبيفراس سائد عزات البساينه31102283

599464764مهدية الشوا الثانوية للبنيناألدبيمحمد اكرم محمد نعيم31102301

9806553مهدية الشوا الثانوية للبنيناألدبيجبريل حميد جمعه ابو عقل31102235

9244390مهدية الشوا الثانوية للبنيناألدبيابراهيم سامي حسين نعيم31102208

8827971مهدية الشوا الثانوية للبنيناألدبيصالح الدين طلعت خضر حمدان31102257

599623090مهدية الشوا الثانوية للبنيناألدبيابراهيم أحمد خميس الشمباري31102204

2485516مهدية الشوا الثانوية للبنيناألدبيمؤمن محمد حسن عوده31102295

9861265مهدية الشوا الثانوية للبنيناألدبيمحمود محمد خليل المصري31102331

599454681مهدية الشوا الثانوية للبنيناألدبيعلي مفيد علي الكفارنه31102273

599405409مهدية الشوا الثانوية للبنيناألدبيايوب أيمن محمد المصري31102230

9884302مهدية الشوا الثانوية للبنيناألدبياسامة بسام مصطفى نعيم31102218

9789030مهدية الشوا الثانوية للبنيناألدبيمؤمن معين عاشور الطناني31102296

9130838مهدية الشوا الثانوية للبنيناألدبيجهاد دفاع جهاد المصري31102236

599725468مهدية الشوا الثانوية للبنيناألدبيخليل اكرم محمد ابوهربيد31102246

8805106مهدية الشوا الثانوية للبنيناألدبيمحمود محمد خليل الزعانين31102330

599833262مهدية الشوا الثانوية للبنيناألدبيادم يوسف حسن عوده31102217

599860859مهدية الشوا الثانوية للبنيناألدبيأحمد محمود خليل الزعانين31102213

599847408مهدية الشوا الثانوية للبنيناألدبيعبد الحليم يوسف محمود عبدهللا31102262

9403362مهدية الشوا الثانوية للبنيناألدبياسماعيل ابراهيم محمد حمد31102219

599237198مهدية الشوا الثانوية للبنيناألدبيمحمد شادي عبد اللطيف المصري31102309

9326988مهدية الشوا الثانوية للبنيناألدبيرامز وجيه محمود عبدهللا31102247

9409860مهدية الشوا الثانوية للبنيناألدبيمصطفى غالب خليل المصري31102335

9932428مهدية الشوا الثانوية للبنيناألدبيعمران خالد رباح المصري31102280

2438597مهدية الشوا الثانوية للبنيناألدبيسيف االسالم محمد ابراهيم االشقر31102254

599750341مهدية الشوا الثانوية للبنيناألدبينمر نور الدين نمر المصري31102344

597065492مهدية الشوا الثانوية للبنيناألدبيمؤمن زاهر علي ناصر31102294

9667720مهدية الشوا الثانوية للبنيناألدبيأيوب اسماعيل يوسف قاسم31102228

9942761مهدية الشوا الثانوية للبنيناألدبينهاد ياسر نظيف اللداوي31102345

8313809مهدية الشوا الثانوية للبنيناألدبياحمد ماهر ابراهيم ابو جراد31102212

9411856مهدية الشوا الثانوية للبنيناألدبيالمنتصر باهلل رائد محمود ابو عمشه31102221

9481985مهدية الشوا الثانوية للبنيناألدبيفوزي امين فوزي الشنباري31102288

2488173مهدية الشوا الثانوية للبنيناألدبيكريم صبحي حسن ناصر31102290

2488740مهدية الشوا الثانوية للبنيناألدبيسعد محمد خليل المصري31102252

9808737مهدية الشوا الثانوية للبنيناألدبيمحمود وحيد خضر حمدان31102332

599630895مهدية الشوا الثانوية للبنيناألدبيحازم صبحي محمد الزعانين31102238

599302703مهدية الشوا الثانوية للبنيناألدبينادر رائد فوزي قاسم31102340

2480882مهدية الشوا الثانوية للبنيناألدبيمحمود رائد زكي عدوان31102328

599901286مهدية الشوا الثانوية للبنيناألدبيباسل ناصر ابراهيم نعيم31102231

9337472مهدية الشوا الثانوية للبنيناألدبيعمر صادق عبد الرؤوف ناصر31102275

2482565مهدية الشوا الثانوية للبنيناألدبيموسى عماد سليمان ابو عوده31102339

8702539مهدية الشوا الثانوية للبنيناألدبيقاسم عزام محمود الكفارنه31102289

5571376مهدية الشوا الثانوية للبنيناألدبيرامي محمد حسن الشنباري31102248

9755539مهدية الشوا الثانوية للبنيناألدبيايوب اكرم محمد طه31102229

2488458مهدية الشوا الثانوية للبنيناألدبيصالح عبد الفتاح حسين جبر31102259

599269546مهدية الشوا الثانوية للبنيناألدبيمحمد فادي رمضان الكفارنه31102314

2488687مهدية الشوا الثانوية للبنيناألدبيأمير اياد حسن المصري31102222

599341667مهدية الشوا الثانوية للبنيناألدبيصالح نبيل محمد العثماني31102256

599755540مهدية الشوا الثانوية للبنيناألدبيمحسن أحمد محمد السبع31102297

599727184مهدية الشوا الثانوية للبنينالريادة و األعمالخالد يحيى أحمد الشنباري31160006

9689696مهدية الشوا الثانوية للبنينالريادة و األعمالمحمد اياد يحيى حمد31160013

9862196مهدية الشوا الثانوية للبنينالريادة و األعمالخالد أحمد ابراهيم حمد31160003

599741201مهدية الشوا الثانوية للبنينالريادة و األعمالنادي اياد نادي حمد31160020

598122817مهدية الشوا الثانوية للبنينالريادة و األعمالجمال ساطع احمد البسيوني31160002



2482092مهدية الشوا الثانوية للبنينالريادة و األعمالمصباح اسماعيل مصباح صالح31160019

2488324مهدية الشوا الثانوية للبنينالريادة و األعمالمحمد جمال موسى شبات31160014

59924946مهدية الشوا الثانوية للبنينالريادة و األعمالكريم ابراهيم محمد حمد31160012

599464511مهدية الشوا الثانوية للبنينالريادة و األعمالشاكر كامل حسين الكفارنه31160009

595925128مهدية الشوا الثانوية للبنينالريادة و األعمالوليد رائد عزات البساينه31160022

9753398مهدية الشوا الثانوية للبنينالريادة و األعمالاياد محمد محمد البسيوني31160001

9667415مهدية الشوا الثانوية للبنينالعلمياسامة حامد أحمد العفيفي31141111

9346111مهدية الشوا الثانوية للبنينالعلميمحمد سمير أحمد نعيم31141151

5938304مهدية الشوا الثانوية للبنينالعلميمحمد ياسر محمد العثامنه31141166

598930910مهدية الشوا الثانوية للبنينالعلميمحمود مازن محمود قاسم31141171

9060687مهدية الشوا الثانوية للبنينالعلميمحمد نبيل محمد حمد31141164

2482327مهدية الشوا الثانوية للبنينالعلميمحمد عصام محمد الزعانين31141155

599883519مهدية الشوا الثانوية للبنينالعلميفايق عز محمد القرمان31141137

599618433مهدية الشوا الثانوية للبنينالعلميمحمد محمد عبد ابو عمشه31141160

598096755مهدية الشوا الثانوية للبنينالعلميمحمد ناصر يوسف العفيفي31141162

9760633مهدية الشوا الثانوية للبنينالعلميمحمد سهيل فضل حسان31141152

599481572مهدية الشوا الثانوية للبنينالعلميمحمد وائل جبر البسيوني31141165

599171656مهدية الشوا الثانوية للبنينالعلميرائد نمر محمد الزعانين31141124

598284688مهدية الشوا الثانوية للبنينالعلميحسن شكري دياب نعيم31141122

599182450مهدية الشوا الثانوية للبنينالعلمياحمد وائل محمد شبات31141108

9036934مهدية الشوا الثانوية للبنينالعلميعماد جمال أحمد نشوان31141134

599774289مهدية الشوا الثانوية للبنينالعلميأحمد نعمان صبري حمد31141107

599191823مهدية الشوا الثانوية للبنينالعلميمهدي منير عبد شبات31141175

599560695مهدية الشوا الثانوية للبنينالعلميجميل سمير عيد البسيوني31141120

2482751مهدية الشوا الثانوية للبنينالعلمياحمد فضل أحمد الزعانين31141106

9331168مهدية الشوا الثانوية للبنينالعلميزاهر خيري عبد الرحمن ابوهربيد31141127

8999313مهدية الشوا الثانوية للبنينالعلميعدي ماهر محمد شحادة31141133

2482156مهدية الشوا الثانوية للبنينالعلميبشار بسام حلمي ناصر31141118

9361426مهدية الشوا الثانوية للبنينالعلميمحمود هاني محمد الكفارنه31141172

2482310مهدية الشوا الثانوية للبنينالعلميمحمد عطاهللا جبر البسيوني31141156

599740334مهدية الشوا الثانوية للبنينالعلميمحمد عماد ابراهيم نعيم31141158

9832348مهدية الشوا الثانوية للبنينالعلميمحمد لؤي وجيه البتي31141159

2482489مهدية الشوا الثانوية للبنينالعلميفراس رمضان محمد نعيم31141138

2482716مهدية الشوا الثانوية للبنينالعلميمحمد رياض محمود قاسم31141149

8805202مهدية الشوا الثانوية للبنينالعلميمحمد عبد الحكيم رمضان البع31141153

7400908مهدية الشوا الثانوية للبنينالعلميغيث رائد رزق دبور31141136

599863400مهدية الشوا الثانوية للبنينالعلميعبد الرحمن حامد عبد الرحمن الكحلوت31141131

9282566مهدية الشوا الثانوية للبنينالعلميغسان حسن رمضان الزعانين31141135

82482415مهدية الشوا الثانوية للبنينالعلميمحمد احمد ابراهيم اسماعيل31141142

7881453مهدية الشوا الثانوية للبنينالعلميمحمد رمضان ياسر محمد الكفارنه31141148

599332079مهدية الشوا الثانوية للبنينالعلميابراهيم حامد محمود المصري31141101

8863121مهدية الشوا الثانوية للبنينالعلميمدحت اشرف حسن حمد31141173

598162219مهدية الشوا الثانوية للبنينالعلميأسامة معين محمد بوادي31141112

9540980مهدية الشوا الثانوية للبنينالعلمينضال حسن سعيد ناصر31141178

599617804مهدية الشوا الثانوية للبنينالعلميابراهيم يوسف ابراهيم المصري31141102

599733431مهدية الشوا الثانوية للبنينالعلميمحمد ناهض محمد ابو جراد31141163

599621161مهدية الشوا الثانوية للبنينالعلميمحمود ابراهيم دياب البسيوني31141168

599246159مهدية الشوا الثانوية للبنينالعلميأنس مهدي محمد فياض31141115

599605090مهدية الشوا الثانوية للبنينالعلميرامي محمد زهدي ابو عمشه31141126

9345067مهدية الشوا الثانوية للبنينالعلمياحمد اكرم عبد الكريم ابو عوده31141103

9851911مهدية الشوا الثانوية للبنينالعلميمحمد أحمد خليل نعيم31141143

9701285مهدية الشوا الثانوية للبنينالعلميموسى عالء موسى عدوان31141176

599882926مهدية الشوا الثانوية للبنينالعلمياحمد عارف أحمد الزعانين31141104

9860486مهدية الشوا الثانوية للبنينالعلميمحمد ادهم محمد نور الدين ابو عوده31141144

599474090مهدية الشوا الثانوية للبنينالعلميمحمود اكرم ابراهيم الزعانين31141169

9330525مهدية الشوا الثانوية للبنينالعلميسليمان اسماعيل محمود عدوان31141128



9142017مهدية الشوا الثانوية للبنينالعلميخيري تيسير عبد الرحمن ابو هربيد31141123

8275248مهدية الشوا الثانوية للبنينالعلميفراس وائل خضر حمدان31141139

599447218مهدية الشوا الثانوية للبنينالعلمينضال زاهر عبد الرحمن البسيوني31141179

599698324مهدية الشوا الثانوية للبنينالعلميبكر نزار موسى شبات31141119

9491436مهدية الشوا الثانوية للبنينالعلميهشام سامي علي المصري31141180

9016976مهدية الشوا الثانوية للبنينالعلميمحمد مطيع محمد اسماعيل31141161

599343729فيصل بن فهد الثانوية للبناتاألدبيتقوى نافذ محمود احمد31105441

9792107فيصل بن فهد الثانوية للبناتاألدبيمرح عماد جواد الكفارنه31105514

599622171فيصل بن فهد الثانوية للبناتاألدبيهديل محمد يعقوب دبابش31105537

597978832فيصل بن فهد الثانوية للبناتاألدبيزهراء حسن محمود خلة31105473

595461212فيصل بن فهد الثانوية للبناتاألدبيهبه سليمان عبد الكريم ابو نحل31105536

592175933فيصل بن فهد الثانوية للبناتاألدبيريما فؤاد يوسف النجار31105470

599932298فيصل بن فهد الثانوية للبناتاألدبيميسون ناهض محمود ابووردة31105523

598920613فيصل بن فهد الثانوية للبناتاألدبينور هشام محجوب الغندور31105535

599666874فيصل بن فهد الثانوية للبناتاألدبيروال عبد الناصر محمود بدر31105468

7822075فيصل بن فهد الثانوية للبناتاألدبيشذا محمد ابراهيم وشح31105486

59965019فيصل بن فهد الثانوية للبناتاألدبيمرح اياد محمد سمور31105513

9247683فيصل بن فهد الثانوية للبناتاألدبيايه امجد عبد الحي ايوب31105428

598838042فيصل بن فهد الثانوية للبناتاألدبيضحى زياد عبد الرحمن الداعور31105497

592681294فيصل بن فهد الثانوية للبناتاألدبيايه شعبان محمد ابو وردة31105430

594044443فيصل بن فهد الثانوية للبناتاألدبيعدالة صالح إحسان ابووردة31105500

592024899فيصل بن فهد الثانوية للبناتاألدبيمرفت محمد عنان ابووردة31105515

598333574فيصل بن فهد الثانوية للبناتاألدبيشرين سعيد محمد دبو31105487

5749215فيصل بن فهد الثانوية للبناتاألدبيغادة عبد الكريم محمد رمضان31105502

599880463فيصل بن فهد الثانوية للبناتاألدبيرغد محمد نازك محمد ريحان31105462

9310127فيصل بن فهد الثانوية للبناتاألدبياالء بشير محمد صالح حموده31105420

7752355فيصل بن فهد الثانوية للبناتاألدبيأسيل نزار رمضان سعدهللا31105417

7660416فيصل بن فهد الثانوية للبناتاألدبيدنيا سمير محمد الناعوق31105458

594406094فيصل بن فهد الثانوية للبناتاألدبياالء رامي محمد ابو النور31105421

9614329فيصل بن فهد الثانوية للبناتاألدبيلينا عبد الحي محمد ناصر مهره31105510

2418295فيصل بن فهد الثانوية للبناتاألدبيسميه عبدهللا حسين الندر31105482

599216466فيصل بن فهد الثانوية للبناتاألدبيحنان عوض رمضان النجار31105446

598822765فيصل بن فهد الثانوية للبناتاألدبيأشجان عزيز خليل رمضان31105418

597712431فيصل بن فهد الثانوية للبناتاألدبيمنال هاني محمد الطيب31105518

599446780فيصل بن فهد الثانوية للبناتاألدبياالء أحمد طه انتيفه31105419

595379200فيصل بن فهد الثانوية للبناتاألدبياحسان سميح سعيد ابو حجر31105411

599695997فيصل بن فهد الثانوية للبناتاألدبيسلوى عبد الكريم عبدهللا التوم31105477

59922912فيصل بن فهد الثانوية للبناتاألدبيايناس سهيل مطلق ابو ناصر31105425

4147311فيصل بن فهد الثانوية للبناتاألدبيبسمة محمد علي ابووردة31105435

599448559فيصل بن فهد الثانوية للبناتاألدبيوجدان اياد جمال التوم31105539

7192581فيصل بن فهد الثانوية للبناتاألدبيدنيا احسان محمود خلة31105457

598783800فيصل بن فهد الثانوية للبناتاألدبينها محمد عوض سعيد التوم31105529

599415508فيصل بن فهد الثانوية للبناتاألدبيندرين رؤوف جميل ابو وردة31105527

599341038فيصل بن فهد الثانوية للبناتاألدبيايه أحمد خليل ابو ورده31105426

7535120فيصل بن فهد الثانوية للبناتاألدبيصفاء أحمد حكمت بدر31105495

9848232فيصل بن فهد الثانوية للبناتاألدبيدعاء ربيع محمد دبه31105455

598825852فيصل بن فهد الثانوية للبناتاألدبيمنة هللا فراس محمود االدهم31105519

595566189فيصل بن فهد الثانوية للبناتاألدبياسراء أحمد محمد رمضان31105413

59295063فيصل بن فهد الثانوية للبناتاألدبينور شعبان محمد الكيالني31105533

592075540فيصل بن فهد الثانوية للبناتاألدبيشهد حسام محمد ابووردة31105488

597606258فيصل بن فهد الثانوية للبناتاألدبيابتهال امجد محمود بدر31105410

599731174فيصل بن فهد الثانوية للبناتاألدبيشيماء عماد نعيم القصاص31105491

597232690فيصل بن فهد الثانوية للبناتاألدبيمينرفا سمير حمدان عسليه31105524

59914896فيصل بن فهد الثانوية للبناتاألدبيصابرين ناجي محمود حسنين31105493

599892902فيصل بن فهد الثانوية للبناتاألدبياسراء جمال العبد شاهين31105414

7104258فيصل بن فهد الثانوية للبناتاألدبينجمة رائد عوض القانوع31105526



2576429فيصل بن فهد الثانوية للبناتاألدبييسرى جاسر شعبان ريحان31105544

595217326فيصل بن فهد الثانوية للبناتاألدبيسالي كمال محمد النمنم31105474

599061846فيصل بن فهد الثانوية للبناتاألدبيأريج أشرف حكمت التوم31105412

9448682فيصل بن فهد الثانوية للبناتاألدبيبيسان حسام محمود خلة31105436

597649402فيصل بن فهد الثانوية للبناتاألدبيحنين عيد علي الحوراني31105449

597462212فيصل بن فهد الثانوية للبناتاألدبيدانة رمضان محمد االشقر31105453

592700641فيصل بن فهد الثانوية للبناتاألدبيعبير فايز عبد الفتاح شعبان31105499

594160500فيصل بن فهد الثانوية للبناتاألدبيسمر عمر محمود ابو وردة31105480

9562116فيصل بن فهد الثانوية للبناتاألدبيعائشة مالك محمد الحاج علي31105498

9248215فيصل بن فهد الثانوية للبناتاألدبيحنين زياد محمود الدبور31105448

9286105فيصل بن فهد الثانوية للبناتاألدبيأسماء محمد رمضان المرنخ31105415

599128871فيصل بن فهد الثانوية للبناتاألدبيكنان داود محمود االدهم31105506

598262738فيصل بن فهد الثانوية للبناتاألدبيهناء محمود اسماعيل مهدي31105538

93339996فيصل بن فهد الثانوية للبناتاألدبيفتحيه مصطفى محمد ديب الفقيه31105505

598263652فيصل بن فهد الثانوية للبناتاألدبيياسمين زكريا أحمد النجار31105543

59563487فيصل بن فهد الثانوية للبناتاألدبيميرفت خالد محمد ابو رمضان31105520

598882045فيصل بن فهد الثانوية للبناتاألدبيبيسان مسعد محمد عبد الهادي31105438

599147924فيصل بن فهد الثانوية للبناتاألدبينانسي محمد أحمد الغليظ31105525

599804070فيصل بن فهد الثانوية للبناتاألدبيصفاء مصطفى وليد حسن31105496

599904944فيصل بن فهد الثانوية للبناتاألدبيلما ياسر ابراهيم طالب31105507

599526110فيصل بن فهد الثانوية للبناتاألدبيليان منتصر حسن بهجه31105509

7940306فيصل بن فهد الثانوية للبناتاألدبيوالء مصطفى محمود الشوربجي31105542

599179636فيصل بن فهد الثانوية للبناتاألدبيايه سامي حسن سعد31105429

599950857فيصل بن فهد الثانوية للبناتاألدبيندى ياسر عبد الكريم عايش31105528

9333412فيصل بن فهد الثانوية للبناتاألدبيديانا عبد الرحمن رزق شحادة31105460

4193020فيصل بن فهد الثانوية للبناتاألدبيريهام حاتم محمد غباين31105471

592406313فيصل بن فهد الثانوية للبناتاألدبيسجى محمود محمد علي نصر31105476

9861013فيصل بن فهد الثانوية للبناتاألدبيايمان نائل فهمي فورة31105424

7104065فيصل بن فهد الثانوية للبناتاألدبيجميله عبدهللا رمضان ابو سمره31105443

599095201فيصل بن فهد الثانوية للبناتاألدبيرقية احمد علي الحوراني31105463

598807535فيصل بن فهد الثانوية للبناتاألدبيريم عنان سعيد أبو وردة31105469

599892073فيصل بن فهد الثانوية للبناتاألدبيسمر امجد حامد الدقران31105478

598151183فيصل بن فهد الثانوية للبناتاألدبيفاطمة روحي محمد عبد الرحمن31105503

595150317فيصل بن فهد الثانوية للبناتاألدبيمريم جبر عامر وادي31105516

592247703فيصل بن فهد الثانوية للبناتاألدبيحليمه عماد عبد جمعه31105445

599248297فيصل بن فهد الثانوية للبناتاألدبيايه وائل ابراهيم ابو الكاس31105433

597542500فيصل بن فهد الثانوية للبناتاألدبيروان نعيم خضر ابووردة31105467

597030077فيصل بن فهد الثانوية للبناتاألدبيسهير رمزي رشدي موسى31105485

598434417فيصل بن فهد الثانوية للبناتاألدبياالء عبد الكريم سعد جمعه31105422

9803729فيصل بن فهد الثانوية للبناتاألدبيخديجه قاسم محمد الحاج علي31105451

599706109فيصل بن فهد الثانوية للبناتاألدبيدعاء عمر عبد الشندغلي31105456

597240791فيصل بن فهد الثانوية للبناتاألدبيتغريد سعيد سمير شحادة31105440

599987669فيصل بن فهد الثانوية للبناتاألدبيروان سالمه محمد الغليظ31105465

7068491فيصل بن فهد الثانوية للبناتاألدبيأنوار محمد شحده جمعه31105423

599191822فيصل بن فهد الثانوية للبناتاألدبيايه محمد أحمد نصار31105431

592401174فيصل بن فهد الثانوية للبناتاألدبيايه وليد سعيد نسمان31105434

599353282فيصل بن فهد الثانوية للبناتالريادة و األعمالبيسان عالء فايق الكحلوت31160357

9807325فيصل بن فهد الثانوية للبناتالريادة و األعمالسلوى محمد عوض جنيد31160362

599346246فيصل بن فهد الثانوية للبناتالريادة و األعمالملك عدنان محمد الكردي31160369

599310369فيصل بن فهد الثانوية للبناتالريادة و األعمالتسنيم أحمد زيدان عزيز31160358

599170729فيصل بن فهد الثانوية للبناتالريادة و األعمالملك سامي عبد المعطي محمد احمد31160368

599186863فيصل بن فهد الثانوية للبناتالريادة و األعمالرشا كمال عزمي عطا هللا31160361

597394441فيصل بن فهد الثانوية للبناتالريادة و األعمالنيبال سمير شحده جمعه31160375

598700321فيصل بن فهد الثانوية للبناتالريادة و األعمالانجود ياسر عبد الرؤوف ابو شرخ31160355

592724176فيصل بن فهد الثانوية للبناتالريادة و األعمالشيماء حمدي خليل الوالي31160365

598836242فيصل بن فهد الثانوية للبناتالريادة و األعمالسماح رامي عبد المعطي عزيز31160363



597119777فيصل بن فهد الثانوية للبناتالريادة و األعمالنسمه ياسر سعيد العشي31160372

8703301فيصل بن فهد الثانوية للبناتالريادة و األعمالنظمية حسن ابراهيم عبد الهادي31160373

2480880فيصل بن فهد الثانوية للبناتالريادة و األعمالاسراء أحمد العبد السلطان31160351

599901919فيصل بن فهد الثانوية للبناتالريادة و األعمالرسمية محمود أحمد القانوع31160360

598710117فيصل بن فهد الثانوية للبناتالريادة و األعمالآيه حسن سليمان ابو شريعه31160356

598917155فيصل بن فهد الثانوية للبناتالريادة و األعمالكرم عبدهللا محمد شنينو31160366

597730658فيصل بن فهد الثانوية للبناتالريادة و األعمالنور الهدى خضر مصطفى الترك31160374

598331993فيصل بن فهد الثانوية للبناتالريادة و األعمالأسيل حمدان عبد الفتاح عزيز31160352

595570813فيصل بن فهد الثانوية للبناتالريادة و األعمالأسيل سعيد محمد غنيم31160353

599037659فيصل بن فهد الثانوية للبناتالريادة و األعمالتسنيم جمال محمود عبدهللا31160359

599339739فيصل بن فهد الثانوية للبناتالعلمينور معين زهير مقاط31142258

9983091فيصل بن فهد الثانوية للبناتالعلميسندس مهدي محمد ابو سمره31142249

597857764فيصل بن فهد الثانوية للبناتالعلميهبه ياسين محمد صالح حموده31142261

9602598فيصل بن فهد الثانوية للبناتالعلميايناس فايز علي ريحان31142242

569850450فيصل بن فهد الثانوية للبناتالعلميغاليه اياس أحمد الشندغلي31142254

599947587فيصل بن فهد الثانوية للبناتالعلميشيماء خالد محمد فرينه31142251

597232007فيصل بن فهد الثانوية للبناتالعلمينور ايهاب ربيع دبو31142257

599014200فيصل بن فهد الثانوية للبناتالعلمياسماء مخلص أحمد ابو سمره31142238

9629160فيصل بن فهد الثانوية للبناتالعلميأنوار منتصر محمد ابو وردة31142241

599805061فيصل بن فهد الثانوية للبناتالعلميايه سهيل جميل رضوان31142243

598800056فيصل بن فهد الثانوية للبناتالعلميهالة عوض محمود الهلول31142259

569041451فيصل بن فهد الثانوية للبناتالعلميربا سالم خضر ابووردة31142245

599979367فيصل بن فهد الثانوية للبناتالعلميسارة محمود خليل الكحلوت31142248

599375021فيصل بن فهد الثانوية للبناتالعلميريهام مطيع عبد القادر نصر31142247

9460258فيصل بن فهد الثانوية للبناتالعلميرماح مجدي ابراهيم ابو وردة31142246

592083454فيصل بن فهد الثانوية للبناتالعلمييسرى زياد يوسف النجار31142263

595775447فيصل بن فهد الثانوية للبناتالعلميشروق لؤي رزق شحادة31142250

592106511فيصل بن فهد الثانوية للبناتالعلميمها حماده محمد الددا31142256

9217396فيصل بن فهد الثانوية للبناتالعلميصديقه مدحت فاروق ابو النعيم31142252

9011971فيصل بن فهد الثانوية للبناتالعلميهديل موسى عيد الهلول31142262

9638521فيصل بن فهد الثانوية للبناتالعلميمروة جمعة فهد علي31142255

599608696فيصل بن فهد الثانوية للبناتالعلميألفت مجدي محمد بهجه31142239

599580922عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيسارة رائد عدنان الخالدي31105859

599617958عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيرغد عادل صالح رزق31105842

592395842عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيرانيه رائد شعبان قرموط31105839

595996423عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيفداء محمود ابراهيم الحاج31105896

59777744عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيأسيل ايهاب محمد ابو ركبه31105780

2473645عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبياسالم حرزهللا صبحي عماد31105773

2172584عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيسلوى سليمان ابراهيم ابو راشد31105863

9863278عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيشيماء سامي محمد سرور31105878

599371075عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيشيماء رفعت محمد شقوره31105876

595928871عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيعبير محمد عبدهللا ابو فول31105885

599310386عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيايمان علي عبد ربه النجار31105802

599458810عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيسماح منصور سعيد شاليل31105864

599332238عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيإسراء عمر ياسين شرف31105769

599668563عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيشيماء زهير عبد الكريم ابو شكيان31105877

599909010عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيالنا حسام موسى عبد  النبي31105897

599407844عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيايمان ادهم عبد المعطي مسعود31105795

5129022عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبياالء رائد عبد القادر صالح31105785

599990902عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيضحى خضر صالح زملط31105882

599331889عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيحال اياد زهير العجوري31105822

569753957عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيرشا خليل اسماعيل المصري31105841

592024921عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيريهام محمود عبدهللا المقيد31105854

599467147عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيتبيان زيدان مصطفى زيدان31105816

599315185عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيشذا رائد سميح ابو قمر31105870

599361241عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبياالء طارق عطيه معروف31105786



599470796عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيفاطمه محمد عبد الكريم ابو شعير31105894

599736842عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيأسيل اكرم حسن أبو حمادة31105779

599531038عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيهدى خالد جبر زملط31105945

592224824عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيحنين وائل حسن حسنين31105826

7119781عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيحنان حسين عبد الفتاح أبو عمشه31105823

599013281عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبياسراء اياد طالل ابو سلعه31105768

599605340عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبياالء عماد عبد الكريم الحناوي31105787

597063681عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبياسماء أحمد محمد الشراتحه31105777

599015327عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيحنين معين عطا حسين31105825

599604360عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيشهد صابر عبد الرحمن النيرب31105873

592717561عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيغادة غسان عبدهللا الغندور31105890

2470007عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيملك هاني رياض مليحه31105917

599606688عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبينادين رياض عادل الخالدي31105925

599600747عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيتمام عبد الكريم محمد ابو صفيه31105819

592050476عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيملك محمد محمد شحادة31105916

2478419عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيايناس عبد الرحيم يونس عليان31105806

599331054عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيشيماء أحمد محمود التلولي31105875

599285210عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيورود ناصر يوسف هزاع31105951

597185662عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيايمان عمر خليل التتري31105803

598339001عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيملك صالح يوسف أبو سلعه31105915

597115140عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيايه محمد امين عيد عبد الجواد31105812

599634110عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيهناء ماجد ابراهيم عوده31105948

599631311عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيعبير محمد عبد الرحمن ابو ريا31105884

599726798عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيروان نصر حسونه ابو عاشور31105852

599445547عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيميادة عارف ابراهيم ابو سلعه31105922

599731041عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيندين مفيد محمد رفيق الشريف31105932

599791783عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيروان رمضان محمد سلمان31105848

599144840عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبياسماء ناصر عبد القادر مصطفى31105778

599699181عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيشيماء ماجد خميس النحال31105879

599727270عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيغادة ابراهيم محمود المدهون31105888

59911031عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيمريم منير عبد الحي مرسي31105911

599611129عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيوطن مطيع عبد المعطي عابد31105953

599362988عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيبراء فايز سالمه الفيايضه31105813

599271471عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيامنه وائل سالم الحافي31105792

599329912عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيتسنيم نبيل نعمان البيك31105818

597064133عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبياالء حمدي محمد ابو شرخ31105783

599022741عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبياسالم مروان رمضان ابو شكيان31105775

59418006عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيغدير سهيل عبدهللا دهمان31105891

597899992عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيتسنيم راني عبد المجيد عزيز31105817

597289333عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيديانا جمال حسان النجار31105836

599356877عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيلميس جمعه محمد ابو ستيته31105898

599273031عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبينعمه مصلح حسن عبيد31105933

59710389عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيروان اكرم جهاد محمد31105846

592661969عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبياالء خضر أحمد زياده31105784

5916443عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبينور خليل فايز ابو الجديان31105936

59213004عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيعزيزه أحمد شعبان الشبراوي31105886

597741501عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيدنيا أحمد سليم المبحوح31105831

569949959عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيميسم باسل عبدهللا ابو زايد31105924

9769664عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيوالء ماهر محمد كتكت31105957

595360569عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيملك جواد خليل كلش31105912

599707431عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيدنيا لؤي سعدي الزعانين31105834

599528142عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيشهد سمير محمد ابو شقفه31105872

599237121عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيايمان شفيق حسن دغيش31105799

9866911عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيمرح وائل سعيد المدهون31105907

597117340عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيايمان عزيز حسن عقل31105801

9155907عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيلنا غسان أحمد زهد31105899



597121660عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيرواء سعيد العبد العمرين31105845

2485801عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيأماني عوض هللا جابر الشرافي31105788

599220167عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيدنيا خالد محمد نصار31105832

598383643عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيفاطمة محمد عوض زياده31105895

592745139عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبياكرام رشيد عمر الكحلوت31105782

598287671عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبياسالم معين محمد عويضه31105776

2478886عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيروان محمد عبدهللا ميمه31105850

598111511عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيثناء حسام حسني صالح31105820

599331147عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيماجده ماجد محمد سرور31105904

599242115عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيوعد مسعود سعيد ابو الشعر31105954

597826117عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيهالة جهاد أحمد أبو شماله31105942

599340012عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبينورالهدى عبد المحسن محمد سعده31105941

594293209عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيأزهار ابراهيم عايش شاهين31105766

598992845عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيلينا سمير يوسف الفار31105902

599144836عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيأمل ابراهيم طالل ابو سلعه31105790

597578733عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيايه خضر العبد ابو هليل31105809

2477266عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبينور نسيم عامر حجو31105940

599180675عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيايه حسن محمد العمري31105808

599773528عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيسمر زياد محمد ابو زيد31105866

592288743عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيندى اسامه يوسف الزطمه31105928

9066400عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيمهى رفيق عبد الحليم مبدي31105920

597116514عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيناريمان محمد عطا محسن31105926

592371565عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبينور زياد عبد الرحمن حميد31105937

599687909عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيايه أحمد عبد الرحمن وادي31105807

599478674عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيسماح يوسف حسن فياض31105865

599702094عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيليلى محمود حسن وادي31105900

597844318عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيايمان ابراهيم زياده جاسر31105794

599864838عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيصفاء ماجد حسين الغرباوي31105881

2544520عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيمها بسام عبد الرحمن الداهودي31105918

599618018عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيهال محمد محمد ابو زيد31105947

599242289عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيايمان ناهض عبد ابو قمر31105804

590149222عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيهال عبد الحي ابراهيم ابو نصر31105946

2456159عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيايمان حسن أحمد المدهون31105797

599913708عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيمرح محمد سعيد ابو الفحم31105906

598764881عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيبيان خالد محمد السنوار31105815

599655715عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيايه محمد ابراهيم ابو جويفل31105811

597700302عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبياسراء مروان محمود عوده31105771

599347667عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبينور عبد الكريم محمد شلحه31105939

597492039عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيغادة سامي عزات الخطيب31105889

595418465عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيمروه أحمد عزمي العاصي31105908

599891922عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيايمان بسام مصباح ابو ندى31105796

592670824عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيايمان صالح الدين علي ابو جلهوم31105800

2515939عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيسميرة محمد ابراهيم البردويل31105868

599446467عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيشروق أحمد عودة ابو جويفل31105871

592396212عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبينبال سمير منصور ابو راشد31105927

592091387عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيدعاء عبد القادر عبدهللا ابو شكيان31105829

599753453عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيجميله جميل عبد الكريم الحناوي31105821

592615633عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيوصال عماد سعد ابو العمرين31105952

599602006عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيملك زكريا عودة الشرافي31105913

599692176عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبينور سرحان علي ناديه31105938

592120804عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيرنا صبحي حسن عبيد31105843

599196152عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيدنيا محمود أحمد حرز هللا31105835

598991581عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبياسالم رافت جمعه بارود31105774

59947144عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيايمان ذياب أحمد ابو سالمه31105798

599696713عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيمريم أحمد درويش محيسن31105909

592544537عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيوفاء محمد بالل نمر31105955



597222136عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيأماني محمد أحمد داهود31105789

599946662عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيدنيا عبد الغني حسين ابو الجبين31105833

567858585عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيبسمه مهند صالح مهدي31105814

599580919عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيدعاء كامل جبر البرعي31105830

592686519عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيلينا غسان لطفي ابوسلطان31105903

592333709عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيملك شادي صبحي مسعود31105914

599224459عوني الحرتاني الثانوية للبناتاألدبيمريم كمال عوض ابو سخيله31105910

599446688عوني الحرتاني الثانوية للبناتالعلميهندا عز الدين محمد ابو شرخ31142412

598828160عوني الحرتاني الثانوية للبناتالعلميهند حسن عيد رمضان31142411

599330767عوني الحرتاني الثانوية للبناتالعلميفاطمة نائل أحمد القرعه31142398

9350264عوني الحرتاني الثانوية للبناتالعلميايه ياسر محمود المقيد31142377

599606491عوني الحرتاني الثانوية للبناتالعلميمنار يوسف عبد هللا عزيز31142403

599705949عوني الحرتاني الثانوية للبناتالعلميسجى جمال عادل الخالدي31142386

597796390عوني الحرتاني الثانوية للبناتالعلميميساء عبد العزيز محمد ظاهر31142406

592089883عوني الحرتاني الثانوية للبناتالعلميعال يوسف حسن الحناوي31142395

598774511عوني الحرتاني الثانوية للبناتالعلميسجى عماد راتب طه31142389

599891903عوني الحرتاني الثانوية للبناتالعلميسعاد أحمد خليل ابوسيف31142390

599625245عوني الحرتاني الثانوية للبناتالعلميمنال رامي أحمد ابو جحجوح31142404

592719426عوني الحرتاني الثانوية للبناتالعلميهديل عدنان محمود ابو ناصر31142409

597340060عوني الحرتاني الثانوية للبناتالعلميكرولين محمد أحمد جاد هللا31142399

599320733عوني الحرتاني الثانوية للبناتالعلميعال شوقي شحادة أبو القرع31142394

599681759عوني الحرتاني الثانوية للبناتالعلميريمان مصطفى محمود صالح31142384

599763866عوني الحرتاني الثانوية للبناتالعلمينور عبد الحليم فايز الشرافي31142408

595158885عوني الحرتاني الثانوية للبناتالعلميوعد محمد ناجي زملط31142413

9063227عوني الحرتاني الثانوية للبناتالعلميسهام سامي خليل غبون31142391

599459411عوني الحرتاني الثانوية للبناتالعلميدعاء رياض عبد القادر مصطفى31142382

599792632عوني الحرتاني الثانوية للبناتالعلمياسالم عيسى شحده ابو الفحم31142374

598679861عوني الحرتاني الثانوية للبناتالعلميملك مازن عزات سالم31142402

599792772عوني الحرتاني الثانوية للبناتالعلميفاطمة حسن خالد حسن31142396

8908714عوني الحرتاني الثانوية للبناتالعلميفاطمة حسن محمد التلولي31142397

599480221عوني الحرتاني الثانوية للبناتالعلميندى تيسير عبدهللا عزيز31142407

597888915عوني الحرتاني الثانوية للبناتالعلميعزيزة محمد عبد المجيد عثمان31142393

595041010عوني الحرتاني الثانوية للبناتالعلميسالي ساهر مهاجر الوحيدي31142385

599414393عوني الحرتاني الثانوية للبناتالعلميمرح عوض رجب ابو صفيه31142401

598670480عوني الحرتاني الثانوية للبناتالعلمياريج ماجد رضوان ابوندى31142373

599604067عوني الحرتاني الثانوية للبناتالعلميجمانه رامز حسين الغرباوي31142379

599345828عوني الحرتاني الثانوية للبناتالعلميأنسام إيهاب عبدهللا عزيز31142376

599446299عوني الحرتاني الثانوية للبناتالعلميمي مروان عبد المجيد ابو صفيه31142405

599107181عوني الحرتاني الثانوية للبناتالعلميمرح جميل عبد القادر حميد31142400

597306003عوني الحرتاني الثانوية للبناتالعلميتهاني اياد محمد ابو ركبه31142378

597070234عوني الحرتاني الثانوية للبناتالعلميروان معتز مصطفى حسنين31142383

567092891عوني الحرتاني الثانوية للبناتالعلميشيماء علي رجب خليل31142392

599633307عوني الحرتاني الثانوية للبناتالعلميأسيل وسام أحمد المدهون31142375

599488535عوني الحرتاني الثانوية للبناتالعلميسجى حسن مصطفى البرعي31142387

592998508عثمان بن عفان الثانوية للبنيناألدبيعمر فتحي دياب عبد ربه31103152

592998508عثمان بن عفان الثانوية للبنيناألدبيمحمود محمد جمعه محمد ربيع الشناط31103202

592998508عثمان بن عفان الثانوية للبنيناألدبيهشام محمد نظمي جنيد31103218

592998508عثمان بن عفان الثانوية للبنيناألدبيشادي سهيل محمد جمعه حالوه31103129

599247953عثمان بن عفان الثانوية للبنيناألدبيمحمد كمال محمد الندر31103192

598866638عثمان بن عفان الثانوية للبنيناألدبيمحمد عدلي المعتز صالح الغليظ31103186

597743624عثمان بن عفان الثانوية للبنيناألدبيعدي اسامه محمود حموده31103143

592998508عثمان بن عفان الثانوية للبنيناألدبيبسام سعيد جاسر البطش31103103

599973214عثمان بن عفان الثانوية للبنيناألدبيمحمد رائد حكمت حالوه31103175

598284705عثمان بن عفان الثانوية للبنيناألدبيأحمد علي رجب الندر31103080

599988294عثمان بن عفان الثانوية للبنيناألدبيعبد هللا محمود محمد البرش31103141

592998508عثمان بن عفان الثانوية للبنيناألدبيعلي فرج محمد دردونه31103147



592998508عثمان بن عفان الثانوية للبنيناألدبيأحمد محمود زهدي جربوع31103085

592998508عثمان بن عفان الثانوية للبنيناألدبيتوفيق محمود توفيق صالح31103111

599846040عثمان بن عفان الثانوية للبنيناألدبيكرم أحمد جميل نصر31103159

592998508عثمان بن عفان الثانوية للبنيناألدبيمحمد يوسف محمد اضميدة31103197

599054663عثمان بن عفان الثانوية للبنيناألدبيأيمن اكرم عبد السالم علي31103097

9269679عثمان بن عفان الثانوية للبنيناألدبيوسام بسام زياد علوان31103223

592998508عثمان بن عفان الثانوية للبنيناألدبيعلي اياد عبد الباري ابووردة31103146

599731953عثمان بن عفان الثانوية للبنيناألدبيمؤمن محمد محمود خلة31103162

599349324عثمان بن عفان الثانوية للبنيناألدبيوسيم رامي حمزه خضر31103225

595220840عثمان بن عفان الثانوية للبنيناألدبياحمد زكي عبد عرار االنقح31103075

592998508عثمان بن عفان الثانوية للبنيناألدبيابراهيم ناجي محمود حسنين31103074

598926071عثمان بن عفان الثانوية للبنيناألدبيمهند ربيع صالح عوض31103213

598762839عثمان بن عفان الثانوية للبنيناألدبيحاتم اسماعيل وصفي الندر31103112

599914266عثمان بن عفان الثانوية للبنيناألدبيزكريا ناصر كامل نصر31103121

597788761عثمان بن عفان الثانوية للبنيناألدبيسعيد مطر موسى جنيد31103127

599462750عثمان بن عفان الثانوية للبنيناألدبيأنيس علي دياب جنيد31103095

592998508عثمان بن عفان الثانوية للبنيناألدبيمحمد فوزي مصطفى علوان31103190

599845685عثمان بن عفان الثانوية للبنيناألدبيوائل محسن علي معروف31103222

592998508عثمان بن عفان الثانوية للبنيناألدبيعبد الرحمن محمد عبد الرحمن البرش31103135

599774309عثمان بن عفان الثانوية للبنيناألدبيأحمد فواز أحمد حموده31103082

592998508عثمان بن عفان الثانوية للبنيناألدبياحمد فوزي أحمد حموده31103083

599875012عثمان بن عفان الثانوية للبنيناألدبيعمرو حسين محمد االدهم31103153

599191695عثمان بن عفان الثانوية للبنيناألدبيمحمود رائد محمود دردونه31103199

592998508عثمان بن عفان الثانوية للبنيناألدبيحمزة رائد محمد النجار31103117

592998508عثمان بن عفان الثانوية للبنيناألدبيعيسى عبدهللا عيسى حموده31103156

597117987عثمان بن عفان الثانوية للبنيناألدبيمحمد خضر ذيب ضميده31103171

597775463عثمان بن عفان الثانوية للبنيناألدبيسامر باسم محمد شوحه31103124

592998508عثمان بن عفان الثانوية للبنيناألدبيمصطفى عليان محمد النجار31103206

592998508عثمان بن عفان الثانوية للبنيناألدبيحسام عبد الباري محمد الدده31103114

599377639عثمان بن عفان الثانوية للبنيناألدبيمحمد عبد هللا محمود شعبان31103184

592990170عثمان بن عفان الثانوية للبنيناألدبيمحمد خضر مصلح ابو وردة31103172

592998508عثمان بن عفان الثانوية للبنيناألدبيوسيم دياب محمد عبد الكريم عبد ربه31103224

599571436عثمان بن عفان الثانوية للبنيناألدبيمرزوق ابراهيم أحمد علوان31103203

9963352عثمان بن عفان الثانوية للبنيناألدبيطارق موسى عبد العظيم عسليه31103134

2471949عثمان بن عفان الثانوية للبنيناألدبيماهر محمد زياد محمد شعبان حالوه31103165

599565593عثمان بن عفان الثانوية للبنيناألدبيايمن محمد عبدهللا لوا31103099

59991259عثمان بن عفان الثانوية للبنيناألدبيعبد الكريم محمد العبد الندر31103138

599929653عثمان بن عفان الثانوية للبنيناألدبييوسف أحمد رمضان السلطان31103227

599683677عثمان بن عفان الثانوية للبنيناألدبينادر محمد جمعه ريحان31103216

592998508عثمان بن عفان الثانوية للبنيناألدبيمحمد أديب محمود الغرباوي31103166

9308385عثمان بن عفان الثانوية للبنيناألدبيمحمد حاتم محمد دردونه31103169

592998508عثمان بن عفان الثانوية للبنيناألدبيسامي محمد علي مصلح عبد ربه31103126

592998508عثمان بن عفان الثانوية للبنيناألدبيهيثم عماد أحمد البرش31103220

599238648عثمان بن عفان الثانوية للبنيناألدبيمروان حامد محمد دردونه31103204

599614630عثمان بن عفان الثانوية للبنيناألدبيرمضان جاسر رمضان دكه31103119

592998508عثمان بن عفان الثانوية للبنيناألدبيمحمود صالح محمد عوض31103200

599419151عثمان بن عفان الثانوية للبنيناألدبيعلي محمد مصطفى حموده31103149

592998508عثمان بن عفان الثانوية للبنيناألدبيمحمد سفيان ابراهيم النجمه31103179

592998508عثمان بن عفان الثانوية للبنيناألدبيعوض محمد محمد عوض نبهان31103154

592998508عثمان بن عفان الثانوية للبنيناألدبيموسى محمد ربيع سالم علوان31103215

9619679عثمان بن عفان الثانوية للبنيناألدبياحمد عباس حسن شعبان31103077

599881178عثمان بن عفان الثانوية للبنيناألدبيمحمد رمضان رفقي الغليظ31103177

9842756عثمان بن عفان الثانوية للبنيناألدبيعالء الدين حسن صالح ابو ورده31103145

599242113عثمان بن عفان الثانوية للبنيناألدبيمعاذ حمزه سامي شعبان31103209

599841552عثمان بن عفان الثانوية للبنيناألدبيبشار كرم راغب نبهان31103105

599265650عثمان بن عفان الثانوية للبنيناألدبيكريم عاطف محمد جنيد31103160



592998508عثمان بن عفان الثانوية للبنيناألدبيمحمد فايز ديب السلطان31103189

9595258عثمان بن عفان الثانوية للبنيناألدبيأحمد مصطفى هاشم خلة31103086

597584184عثمان بن عفان الثانوية للبنيناألدبيمحمد محمد سعدي العسلي31103194

592998508عثمان بن عفان الثانوية للبنيناألدبيمحمد كمال ربيع البرش31103191

592998508عثمان بن عفان الثانوية للبنيناألدبييوسف محمد توفيق صالح31103231

592998508عثمان بن عفان الثانوية للبنيناألدبيأسامة أحمد محمد خليل31103089

599522243عثمان بن عفان الثانوية للبنينالريادة و األعمالوسام رأفت بشير فرج31160086

592998508عثمان بن عفان الثانوية للبنينالريادة و األعمالخالد صالح رمضان الدبور31160055

599344460عثمان بن عفان الثانوية للبنينالريادة و األعماليوسف جمال محمد دردونه31160090

598297430عثمان بن عفان الثانوية للبنينالريادة و األعمالابراهيم عبد القادر نادي شعبان31160044

599751345عثمان بن عفان الثانوية للبنينالريادة و األعمالرمضان فرج أحمد غنيم31160060

599949843عثمان بن عفان الثانوية للبنينالريادة و األعمالأحمد رياض أحمد خضر31160046

599340857عثمان بن عفان الثانوية للبنينالريادة و األعمالصالح الدين عدلي رمضان النجار31160066

599770555عثمان بن عفان الثانوية للبنينالريادة و األعمالخالد محمد محمود نصر31160056

598100156عثمان بن عفان الثانوية للبنينالريادة و األعمالمحمد سعدي العبد الجمل31160077

592998508عثمان بن عفان الثانوية للبنينالريادة و األعمالعلي منجي محمد ابو لغد31160074

592998508عثمان بن عفان الثانوية للبنينالريادة و األعمالوسيم زكريا هاشم عسليه31160087

592998508عثمان بن عفان الثانوية للبنينالريادة و األعمالمسعود ابراهيم ديب الزين31160081

9155265عثمان بن عفان الثانوية للبنينالريادة و األعمالرامي نزار محمد القزاز31160057

599807586عثمان بن عفان الثانوية للبنينالريادة و األعمالمسعود سليمان مسعود الندر31160082

598691019عثمان بن عفان الثانوية للبنينالريادة و األعمالمصعب ناصر نعمان الدبور31160083

598926071عثمان بن عفان الثانوية للبنينالريادة و األعمالمهند معاذ محمد نبيل المطوق31160085

592998508عثمان بن عفان الثانوية للبنينالريادة و األعمالحسن زكي يوسف بركات31160052

592998508عثمان بن عفان الثانوية للبنينالعلميعادل عماد عادل نصر31141540

599565290عثمان بن عفان الثانوية للبنينالعلميمحمد نهاد محمد عوض31141587

592998508عثمان بن عفان الثانوية للبنينالعلميمحمد عمار أحمد نصر31141583

599792313عثمان بن عفان الثانوية للبنينالعلميسعدي معين سعدي أبووردة31141537

599861180عثمان بن عفان الثانوية للبنينالعلميإبراهيم معين ابراهيم أبووردة31141515

599348791عثمان بن عفان الثانوية للبنينالعلميمحمد خير محمد رمضان دردونه31141573

599394248عثمان بن عفان الثانوية للبنينالعلميفؤاد صفوت فؤاد دردونه31141560

592998508عثمان بن عفان الثانوية للبنينالعلميعوض توفيق عوض البطش31141558

592998508عثمان بن عفان الثانوية للبنينالعلمينادر عاطف محمد عساف31141602

592998508عثمان بن عفان الثانوية للبنينالعلميابراهيم صالح ربيع البطش31141514

599788977عثمان بن عفان الثانوية للبنينالعلميمصطفى نضال محمد عبد العظيم الندر31141601

592998508عثمان بن عفان الثانوية للبنينالعلميمحمود عبد المعطي عبد ربه ريحان31141593

592998508عثمان بن عفان الثانوية للبنينالعلميأحمد محمود أحمد نبهان31141521

2476954عثمان بن عفان الثانوية للبنينالعلميمحمود رأفت شريف قرموط31141591

592998508عثمان بن عفان الثانوية للبنينالعلميمحمد فتحي محمد عبد الهادي شعبان الجمل31141584

592998508عثمان بن عفان الثانوية للبنينالعلميبراء هاني ذيب النجار31141528

592998508عثمان بن عفان الثانوية للبنينالعلميمحمد أمجد محمد علي رمضان31141570

598270415عثمان بن عفان الثانوية للبنينالعلميمحمود نافذ صالح الجرجير31141598

592998508عثمان بن عفان الثانوية للبنينالعلميمحمد شعبان نايف قرموط31141575

592998508عثمان بن عفان الثانوية للبنينالعلميأحمد فايد محمد عزام31141519

592998508عثمان بن عفان الثانوية للبنينالعلميمحمد أحمد جهاد خلة31141566

9527813عثمان بن عفان الثانوية للبنينالعلميفتحي محمد محمود رمضان31141562

59988120عثمان بن عفان الثانوية للبنينالعلميأحمد فوزي أحمد صالح31141520

592998508عثمان بن عفان الثانوية للبنينالعلميمحمد نعمان ديب أحمد حموده31141586

592998508عثمان بن عفان الثانوية للبنينالعلميعماد عدنان محمد عبد الكريم عبد ربه31141557

592998508عثمان بن عفان الثانوية للبنينالعلميعوني حامد عثمان عبد ربه31141559

592998508عثمان بن عفان الثانوية للبنينالعلميمحمد أحمد محمود جابر31141567

599690459عثمان بن عفان الثانوية للبنينالعلميعصمت عبد المحسن علي خضر31141553

592998508عثمان بن عفان الثانوية للبنينالعلميطارق زياد محمد طنبوره31141538

592998508عثمان بن عفان الثانوية للبنينالعلميمحمد حسين محمد مهيوب شنن31141572

597285454عثمان بن عفان الثانوية للبنينالعلميأحمد عبد الرحمن محمد عبد الكريم شهاب31141518

599419561عثمان بن عفان الثانوية للبنينالعلميمصطفى عصام محمد البرش31141600

599330233عثمان بن عفان الثانوية للبنينالعلميمحمد صقر محمد سالم ريحان31141576



595994141عثمان بن عفان الثانوية للبنينالعلميسامر اياد محمود الهلول31141536

592998508عثمان بن عفان الثانوية للبنينالعلميبهاء رياض عبد الخالق هنية31141531

592998508عثمان بن عفان الثانوية للبنينالعلميعلي وسام سليمان ضميدة31141556

592998508عثمان بن عفان الثانوية للبنينالعلميوسام أيمن سمير شحادة31141605

599418164عثمان بن عفان الثانوية للبنينالعلميمحمد جمال مصباح نبهان31141571

2475382عثمان بن عفان الثانوية للبنينالعلمييوسف محمد علي القزاز31141608

7968156عثمان بن عفان الثانوية للبنينالعلميمحمد عزيز علي مبارك31141581

592998508عثمان بن عفان الثانوية للبنينالعلميمحمود رمضان مصطفى علوان31141592

592998508عثمان بن عفان الثانوية للبنينالعلميمحمد أشرف محمد عيد دردونه31141569

599326071عثمان بن عفان الثانوية للبنينالعلميعبد هللا رمضان عبدهللا عبدهللا31141548

592998508عثمان بن عفان الثانوية للبنينالعلميمحمد ابراهيم يعقوب مطر31141565

599745280عثمان بن عفان الثانوية للبنينالعلميعبد الرحمن ماجد موسى ابووردة31141543

599622319عثمان بن عفان الثانوية للبنينالعلميمحمد هاني محمد ابوخليفه31141588

592998508عثمان بن عفان الثانوية للبنينالعلميابراهيم رمزي جمعة علوش31141513

595110871عثمان بن عفان الثانوية للبنينالعلميمحمود عزيز سعدي نصر31141594

599988120عثمان بن عفان الثانوية للبنينالعلميمحمود فوزي أحمد صالح31141597

592998508عثمان بن عفان الثانوية للبنينالعلميمحمد عامر محمد السلطان31141578

598916850عثمان بن عفان الثانوية للبنينالعلميوهيب محمد جمال وهيب حموده31141606

592998508عثمان بن عفان الثانوية للبنينالعلميأمجد ماهر علي مهره31141525

592998508عثمان بن عفان الثانوية للبنينالعلميعادل محمد عادل نصر31141541

599713706عثمان بن عفان الثانوية للبنينالعلميهيثم سعيد محمود االدهم31141603

592998508عثمان بن عفان الثانوية للبنينالعلميعبد هللا عمر أحمد البرش31141549

597901822عثمان بن عفان الثانوية للبنينالعلميوائل ديب محمد فرج العسلي31141604

595506540شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيأمل اشرف أحمد ابو المعزه31105574

592223608شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيردينه سليم خليل عبد  النبي31105626

599310379شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيسوسن سعيد صبح البرش31105663

599144851شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيأريج محمد صبحي نبهان31105547

599332587شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيشيماء محمد حلمي عوض31105676

592183683شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيمنى محمد خليل عابد31105728

599623707شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيياسمين يحيى عبد الرحمن عسليه31105764

599446507شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيشروق سعدو علي عباس31105667

599330807شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبياسالم امين ابراهيم الشرافي31105552

597920897شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيامال عبدهللا عبد الفتاح عبد  النبي31105572

599694933شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيعلياء اكرم حسن عوض31105681

599538748شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيسماح رائد جميل عبد  النبي31105653

599549640شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبينرمين خليل عبدهللا الشريف31105739

592388987شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيشيرين أحمد محمد عبدهللا31105672

599809289شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيمرام نواف طالب النجار31105709

594133194شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبياالء كمال سعيد جمعه31105569

597813163شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيجيهان مصطفى أحمد ريان31105606

595124162شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيهاله عيد محمد البرش31105750

599894153شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيلينا يوسف محمود النجار31105701

595262790شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيسعاد ايهاب مصطفى القانوع31105650

592298519شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيشيماء طالل خليل نبهان31105674

599722945شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبييارا محمد محمد ريان31105761

599420022شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيمرح خالد أحمد زقوت31105710

9463237شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيالهام ايوب جمعه حمودة31105571

599760780شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيرواء وائل شعبان عوده31105635

599333224شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيبسمة راتب محمد زيد31105593

599883625شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيشروق اياد جهاد القواسمه31105665

599347083شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيحنان خالد موسى عليان31105608

599747027شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبينجوى سهيل مصطفى عثمان31105734

598934778شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبياسراء جمعه علي الحوراني31105549

599332618شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيوالء رمزي علي المقيد31105758

599701445شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيايه صابر أحمد ابوعواد31105585

2624554شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبينور عبد الكريم عبد اللطيف عزيز31105746



599467189شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيبيان عصام عبد المجيد الداعور31105596

598065912شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيمزال علي ديب نبهان31105716

2509239شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيتسنيم ابراهيم حسن سعد31105600

599751869شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيجمانه سعيد عثمان نميالت31105603

599341128شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيشيماء عبد الرحمن فايق محسن31105675

599458997شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيعبير شكري عبدهللا علوان31105679

599625702شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيملك اسامه عبد الفتاح ربيع31105720

59756690شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيأسماء محمود عبد العزيز الداعور31105560

598825006شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيشرين جمال رأفت السوافيري31105669

597723568شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيهديل يوسف صبري المطوق31105751

597741891شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيبيسان زياد علي عباس31105598

595200999شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيغدير فرح محمد عبد ربه31105684

599757912شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبينداء وائل عوض جودة31105736

599865043شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيداليه خضر عطيه محجز31105613

599734320شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبينور محمود يوسف ابو زايده31105748

592040320شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيسحر تيسير رجب عزام31105648

599681869شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيعال زاهر سعيد عسليه31105680

599307179شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيخلود سامي شعبان الشبراوي31105611

598826856شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيعايدة علي راجح التري31105678

599496638شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبينارمين محمد رمضان عساف31105733

599731937شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيشروق عمر علي القانوع31105668

597372737شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبينورا محمد أحمد عدوان31105749

599839092شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبياسالم رأفت عبد الرحمن خليل31105554

599260803شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيبراء محمد شحده ابو طبق31105590

598329262شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيأسماء امجد خليل احمد31105555

597700257شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيساره اسماعيل عبد اللطيف االشقر31105646

9618420شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبياسالم ابراهيم أحمد الشناط31105551

599236897شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيبثينه فطين طلب رفيع31105589

599855570شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيلما محمد حسن نصر31105696

9224108شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيكامله انور حسن البطش31105695

595367055شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيفاطمة خالد عبد الحي ابو صقر31105687

599333024شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيديانا محمد محمد بهجه31105617

595606225شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيسحر جمعه أحمد الزين31105649

597400518شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيبيسان فتحي أحمد حماد31105599

599484868شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيسها عبد الهادي عبد ربه ريحان31105659

592209019شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيربا وليد عمر شقوره31105624

599402540شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيربا امين محمد دبور31105623

599345630شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيأنسام عبد الرحمن أحمد اقصيعه31105578

599349983شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيميار عاطف علي بالطه31105731

599804650شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيهند حمدي محمد شعبان31105754

599310361شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبينعمه محمد عبد العزيز ابو عيدة31105741

599924888شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبياريج محمد شعبان ابو الجديان31105546

598683122شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيدانيه عدنان محمود نصار31105615

598899364شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيروزان اياد علي عباس31105640

597071219شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيفاطمه يوسف محمد جنيد31105690

598288677شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيمنار محمد ماجد ابو العوف31105725

599882430شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيايه أحمد سعيد عبد العزيز31105582

599850452شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيايه محمد زكري ابو الشين31105587

592103022شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيبسمة توفيق عيسى النمنم31105592

599705727شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيلينا بسام محمود سالم ديب31105699

595388852شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيخلود عادل سلمان العرور31105612

599602325شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيرانيا بشير صبحي نبهان31105620

595132179شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيروان اياد يوسف ظاهر31105636

594677778شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيروان طارق فايز صالح31105638

598605014شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيلمى خالد منصور عفانة31105698

592152646شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيورود حسن محمود الشوربجي31105755



592613313شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيأسيل وليد محمود ابو زر31105567

595856561شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيحنين رضوان محمد رضوان31105609

598274035شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيفداء خالد عبد الجليل فريح31105692

598666525شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيأميرة توفيق عبد الرحمن موسى31105577

598320264شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيسماح اياد محمد شاهين31105652

599453313شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبياسماء يوسف محمد الجرجير31105561

594293316شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيسميه محمد جمال نجم31105656

599467453شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيلينا سامح جمعه دردونه31105700

599759571شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيمرام نظير محمد سعد31105708

598378226شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيدانه سمير محي الدين القصاب31105614

599757419شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبياسالم رائد اسحق قداس31105553

599802185شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيأسيل خليل عبد الهادي وشاح31105562

599056754شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيجواهر عبدهللا محمد الشريف31105604

594109740شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيرشا مدحت عبد الرحمن البلعاوي31105628

594357650شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيفاطمه رامي نصر أبو عبيد31105688

597723766شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيفلسطين رائد جوهر البطش31105694

2522299شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيوعد محمد مديرس أبوعوكل31105757

599347437شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبياسماء فريد فؤاد جابر31105559

594016140شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيتسنيم عماد اسماعيل حمادة31105601

594144765شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيندى ناصر مسلم رفيع31105738

599779383شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيندى جمال فهمي الدغل31105737

598536720شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيياسمين شحده سعيد النجار31105762

599633861شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيمنار جمال علي ابو حجر31105722

592636021شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيأسماء زيدان ابراهيم ابو شريعه31105557

595042410شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبينور سائد زكريا ابو شرخ31105744

599629493شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيريم نبيل محمود لبد31105642

599322885شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيزينب عبد الحكيم محمد جنيد31105644

599917825شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبينسمه رسالن حسن بارود31105740

599655307شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيأسماء تيسير حلمي عوض31105556

598110677شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيشيماء سامي محمود ابوسالم31105673

599333651شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيمي أحمد عبد الرازق ابو شكيان31105729

595262994شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبينور محمد يونس المجدالوي31105747

599341382شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيتسنيم يوسف خليل بعلوشة31105602

599156621شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيفداء منتصر عبد الكريم الدعمه31105693

595543210شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيسهاد رائد عبد المعطي العجرمي31105660

599447691شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيجيهان اياد عبد العظيم عسليه31105605

599175086شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيمزيونه مجدي مصطفى القانوع31105717

599302652شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيأسيل نزار شحادة الهباش31105566

599470842شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيشروق حلمي محمد جمعه حالوه31105666

599726116شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيروزان رامز فتحي شقوره31105641

9628146شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيفداء حسام الدين خليل حموده31105691

598108209شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيسماهر عبد الكريم سعيد ابو شمله31105654

597878540شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيرجاء محمد عبد المجيد عفانة31105625

599618701شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبينهاد وائل محمود حوسو31105743

599445501شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيأسماء علي حسن عبد العال31105558

598614630شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيايمان فالح عبدهللا نبهان31105581

599483150شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيشمس أكرم علي الكردي31105670

598706502شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيساره منصور العبد الجمل31105647

597870072شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيشموع عادل سليم ابو شرخ31105671

599622743شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيامنه صالح محمد قرموط31105576

599847025شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيايمان خالد محمد الصوالحي31105580

599111000شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيايه رامي أحمد ابو غبن31105584

599481608شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيمرام بسام رمضان الكردي31105704

599714595شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيايه نائل محمد اسماعيل31105588

599655179شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيمنى فرح محمد النجار31105727

592408371شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيمريم عمر محمد شعبان31105715



9347887شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيدينا مجدي محمد موسى نبهان31105618

599698128شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيسلوى ابراهيم علي عسليه31105651

597273034شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبياسراء ادم عبد الرحمن البلعاوي31105548

595056056شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيسهام رائد محمد عبدهللا31105661

597406175شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيياسمين عبد الرحيم صالح الخطيب31105763

569626371شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيأسيل ناهض عبد القادر قرموط31105565

599990232شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيهال سليم عبد الكريم الهندي31105752

599834121شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيغاده وجدي جمال حموده31105682

595108559شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيزينب محمد حسن الشرافي31105645

592150968شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيرقيه محمود عايش الندر31105630

597793932شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيوصال امين فهمي الشرافي31105756

599051345شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيمحاسن محمد سعدات مهنا31105703

598103705شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبياالء ناهض محمد عبد ربه31105570

599464651شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبينور سامي فضل النجار31105745

2476251شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيروان هشام محمود ابو زر31105639

598268978شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيناديه بسام اديب الشرقاوي31105732

599889980شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيلما نشأت أحمد ابو غبن31105697

597104081شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيايه عماد عطا الشرافي31105586

599854098شادية أبو غزالة الثانوية للبناتاألدبيماريا رائد جميل احمد31105702

598706848شادية أبو غزالة الثانوية للبناتالصناعيسجا أسامة فريج عابد31166010

599410922شادية أبو غزالة الثانوية للبناتالصناعيأماني زكريا حسن ابو ندى31166003

598667448شادية أبو غزالة الثانوية للبناتالصناعيريما رمضان جوده عكاشه31166008

599450152شادية أبو غزالة الثانوية للبناتالصناعيفاطمه صالح محمد صالح31166014

599468688شادية أبو غزالة الثانوية للبناتالصناعياسيل رائد زياد لبد31166001

598836078شادية أبو غزالة الثانوية للبناتالصناعيدينا عماد محمود البرعي31166006

599123931شادية أبو غزالة الثانوية للبناتالصناعيسالي محمود محمد ابو صالح31166009

599308958شادية أبو غزالة الثانوية للبناتالصناعيهدى عماد يعقوب سرداح31166018

599435457شادية أبو غزالة الثانوية للبناتالصناعيعبير خالد موسى ابو لحية31166013

598502088شادية أبو غزالة الثانوية للبناتالصناعياالء عمر حسن احمد31166002

567277170شادية أبو غزالة الثانوية للبناتالصناعيملك عادل محمد فرحات31166017

599543580شادية أبو غزالة الثانوية للبناتالصناعيبراء محمد حسن المبحوح31166004

598087771شادية أبو غزالة الثانوية للبناتالصناعيدعاء حسن عطيه المدهون31166005

599347880شادية أبو غزالة الثانوية للبناتالصناعيسجى هشام اسماعيل ابوعواد31166012

598135415شادية أبو غزالة الثانوية للبناتالصناعيرنا اسعد يوسف عز الدين31166007

599841423شادية أبو غزالة الثانوية للبناتالصناعيمريم اسامه عبد اللطيف صالح31166016

599422282شادية أبو غزالة الثانوية للبناتالعلميسجى حسن عثمان صقر31142320

599833483شادية أبو غزالة الثانوية للبناتالعلميحنين علي عطا محسن31142296

599218401شادية أبو غزالة الثانوية للبناتالعلميغيداء أحمد محمد العسكري31142336

599755719شادية أبو غزالة الثانوية للبناتالعلميأسيل عبد الحميد توفيق ديب31142270

599883926شادية أبو غزالة الثانوية للبناتالعلميفاطمه عادل محمد شريم31142337

599340737شادية أبو غزالة الثانوية للبناتالعلميندى رمزي عبدهللا اعبيد31142354

9455695شادية أبو غزالة الثانوية للبناتالعلمياالء خير عبدهللا علوان31142274

599224880شادية أبو غزالة الثانوية للبناتالعلميريم جهاد مشالي الوحيدي31142312

599866686شادية أبو غزالة الثانوية للبناتالعلميريم سمير أحمد زقوت31142313

599630758شادية أبو غزالة الثانوية للبناتالعلميميسولين مازن أحمد السلطان31142352

56321201شادية أبو غزالة الثانوية للبناتالعلميمها محمد اسماعيل الكحلوت31142350

599630759شادية أبو غزالة الثانوية للبناتالعلمياسماء طارق كمال حنون31142269

599757828شادية أبو غزالة الثانوية للبناتالعلميسجا حمدي أحمد احمد31142319

599403235شادية أبو غزالة الثانوية للبناتالعلميشهد جهاد محمود الحاج احمد31142328

599239000شادية أبو غزالة الثانوية للبناتالعلميجميلة خالد حميد ابووردة31142289

599781124شادية أبو غزالة الثانوية للبناتالعلميعايدة نهاد زكري ابو الشين31142332

599725165شادية أبو غزالة الثانوية للبناتالعلميروان رائد محمد ابووردة31142308

599564988شادية أبو غزالة الثانوية للبناتالعلمينور الهدى طارق مصباح أيوب31142361

599830671شادية أبو غزالة الثانوية للبناتالعلميرواء أحمد عطيه أحمد31142306

594302492شادية أبو غزالة الثانوية للبناتالعلميناريمان سهيل محمد ابو ديه31142353

599807445شادية أبو غزالة الثانوية للبناتالعلميحنان أسامه حسن االشقر31142293



598885643شادية أبو غزالة الثانوية للبناتالعلميمرح محمد عبد الجواد زقول31142346

599851699شادية أبو غزالة الثانوية للبناتالعلميهيا عماد محمود السنوار31142367

599858064شادية أبو غزالة الثانوية للبناتالعلميدنيا اياد أحمد السلطان31142300

599685207شادية أبو غزالة الثانوية للبناتالعلميسارة منير عواد حسين31142317

598575233شادية أبو غزالة الثانوية للبناتالعلميريتا وائل ماجد العثامنه31142311

599331352شادية أبو غزالة الثانوية للبناتالعلميسميه بسام أحمد اقصيعه31142324

599268215شادية أبو غزالة الثانوية للبناتالعلميسنان فتحي عدنان بارود31142325

599538745شادية أبو غزالة الثانوية للبناتالعلميايمان عبد الفتاح عبد اللطيف الحو31142280

599904904شادية أبو غزالة الثانوية للبناتالعلميحال وائل سليمان ابوزبيدة31142292

594294062شادية أبو غزالة الثانوية للبناتالعلميايه سامي عوض هللا بكر31142284

592524546شادية أبو غزالة الثانوية للبناتالعلميهبه أحمد خالد عكاشه31142362

9547851شادية أبو غزالة الثانوية للبناتالعلميمنى ابراهيم محي الدين عبدهللا31142349

597242609شادية أبو غزالة الثانوية للبناتالعلميامنه جميل محمد عبد هللا31142276

599236884شادية أبو غزالة الثانوية للبناتالعلميصفاء عطيه محمد المقيد31142330

5930911شادية أبو غزالة الثانوية للبناتالعلميبيان غسان محمد مطر31142285

599402851شادية أبو غزالة الثانوية للبناتالعلميهيا عدنان محمد رضوان31142366

599769678شادية أبو غزالة الثانوية للبناتالعلميمي طارق نعيم ابو الشعر31142351

599320603شادية أبو غزالة الثانوية للبناتالعلميوفاء ديب موسى العكلوك31142369

597191543شادية أبو غزالة الثانوية للبناتالعلمينزهه عماد عبد الجواد الطناني31142357

7729095شادية أبو غزالة الثانوية للبناتالعلميلينا ديب أحمد حموده31142340

599708590شادية أبو غزالة الثانوية للبناتالعلميملك راني محمد جمال درابيه31142348

597713198شادية أبو غزالة الثانوية للبناتالعلميامنه سلمان حسين العيله31142277

5116864شادية أبو غزالة الثانوية للبناتالعلميضحى حلمي محمود ابو ربيع31142331

599070156شادية أبو غزالة الثانوية للبناتالعلميايمان محمد موسى أبو لحية31142283

599756710شادية أبو غزالة الثانوية للبناتالعلميجميلة جالل حماد ابو شقفه31142288

599849449شادية أبو غزالة الثانوية للبناتالعلميبيسان أحمد عبد العزيز ابو عيدة31142287

599268215شادية أبو غزالة الثانوية للبناتالعلميأفنان فتحي عدنان بارود31142271

592242424شادية أبو غزالة الثانوية للبناتالعلميأمل محمود حسني ابو شباك31142275

599792644شادية أبو غزالة الثانوية للبناتالعلميروان فارس يحيى االخرس31142309

598883324شادية أبو غزالة الثانوية للبناتالعلمياخالص محمد حسن ابو حمام31142266

597745102شادية أبو غزالة الثانوية للبناتالعلميغاده جهاد يوسف النجار31142333

599268215شادية أبو غزالة الثانوية للبناتالعلميبيان فتحي عدنان بارود31142286

599346566شادية أبو غزالة الثانوية للبناتالعلميدينا محمد عبد القادر رزق31142303

598825850شادية أبو غزالة الثانوية للبناتالعلميلينا محمد محمد الهلول31142342

599749530شادية أبو غزالة الثانوية للبناتالعلميسامية عائد محمد مصباح حموده31142318

2815830شادية أبو غزالة الثانوية للبناتالعلمياسراء محمد أحمد الخطيب31142268

599419217شادية أبو غزالة الثانوية للبناتالعلميوعد حسام أحمد بدر31142368

598981509شادية أبو غزالة الثانوية للبناتالعلميغادة عبد الحي عبد الرازق ابو عيطه31142334

599481391شادية أبو غزالة الثانوية للبناتالعلميسعاد عماد عبد الفتاح الحو31142322

599628146شادية أبو غزالة الثانوية للبناتالعلميايات حسام الدين خليل حموده31142278

599257157شادية أبو غزالة الثانوية للبناتالعلميروان ابو بكر محمد خلة31142307

599300214شادية أبو غزالة الثانوية للبناتالعلميقمر جميل أحمد ابو زايد31142338

9918427شادية أبو غزالة الثانوية للبناتالعلميندى سفيان محمد النجار31142355

595149317شادية أبو غزالة الثانوية للبناتالعلمياسراء ابراهيم عبد دردونه31142267

599833617شادية أبو غزالة الثانوية للبناتالعلميجيهان رياض أحمد السلطان31142290

599167729شادية أبو غزالة الثانوية للبناتالعلميلما وليد محمود المدهون31142339

598908887شادية أبو غزالة الثانوية للبناتالعلمييارا اكرم حسن خليل31142370

5657181شادية أبو غزالة الثانوية للبناتالعلميريما مطر محمد بدره31142315

599712275شادية أبو غزالة الثانوية للبناتالعلميندى صالح الدين خالد ابو ركبه31142356

592145042شادية أبو غزالة الثانوية للبناتالعلميايمان محمد رجب جاسر31142282

599217399شادية أبو غزالة الثانوية للبناتالعلمينعمه اياد عطا عابد31142360

599684681شادية أبو غزالة الثانوية للبناتالعلميهدى اسماعيل محمد المبحوح31142363

599709806شادية أبو غزالة الثانوية للبناتالعلميحنان رامي نافذ النمنم31142294

599500484شادية أبو غزالة الثانوية للبناتالعلميياسمين ناصر عليان االميطل31142371

598287631شادية أبو غزالة الثانوية للبناتالعلميايمان سعيد خليل لبد31142279

9331931شادية أبو غزالة الثانوية للبناتالعلميداليا اسامه موسى الدعمة31142299



592904566شادية أبو غزالة الثانوية للبناتالعلميملك اشرف صابر عرب31142347

2470637شادية أبو غزالة الثانوية للبناتالعلميريهام رضوان عبد الرحمن الداهودي31142316

599696753شادية أبو غزالة الثانوية للبناتالعلميهناء صالح عبدهللا نبهان31142365

599311268شادية أبو غزالة الثانوية للبناتالعلميرغدة مجدي خضر الكردي31142305

599488757شادية أبو غزالة الثانوية للبناتالعلميسحر وائل محمود ريان31142321

597882377شادية أبو غزالة الثانوية للبناتالعلميخلود خالد محمد المدهون31142298

9431181شادية أبو غزالة الثانوية للبناتالعلميأحالم نجيب محمد علوش31142264

2896634شادية أبو غزالة الثانوية للبناتالعلمياخالص بسام محمد رضوان31142265

599468870شادية أبو غزالة الثانوية للبناتالعلمياالء أحمد خليل السهلي31142272

599111867شادية أبو غزالة الثانوية للبناتالعلميمرام اياد محمد االشقر31142345

599894126شادية أبو غزالة الثانوية للبناتالعلميحنين محمد أحمد النجار31142297

592724661شادية أبو غزالة الثانوية للبناتالعلمينسمه جالل جمال ابو طريش31142358

599347776شادية أبو غزالة الثانوية للبناتالعلميلينا صابر محمد ابو الحصين31142341

599145567شادية أبو غزالة الثانوية للبناتالعلمياالء خليل علي خضر31142273

597229147شادية أبو غزالة الثانوية للبناتالعلميحنين عبدالناصر عزالدين الكتري31142295

599188999شادية أبو غزالة الثانوية للبناتالعلمينسمة رائد محمد السلطان31142359

599625706شادية أبو غزالة الثانوية للبناتالعلميشهد محمد شفيق الفرع31142329

599608890شادية أبو غزالة الثانوية للبناتالعلميغادة محمد عبدالهادي عبد الرحمن شهاب31142335

594147394شادية أبو غزالة الثانوية للبناتالعلميسهام مازن عبد الهادي الشيخ31142326

599810144شادية أبو غزالة الثانوية للبناتالعلميحاكمه محمد حسين النجار31142291

599488012ذات الصواري الثانوية للبناتاألدبيمروه هشام نافذ العبسي31106608

9530552ذات الصواري الثانوية للبناتاألدبيروان خالد يوسف حمادة31106588

599945396ذات الصواري الثانوية للبناتاألدبيشيماء محمد عبد الرحمن رفيع31106597

9218977ذات الصواري الثانوية للبناتاألدبيديما خالد يعقوب مطر31106582

98141756ذات الصواري الثانوية للبناتاألدبيكوثر رمضان عبد الرحمن قاسم31106604

9717069ذات الصواري الثانوية للبناتاألدبيرزان يوسف علي طالب31106583

599294970ذات الصواري الثانوية للبناتاألدبيهدى ياسر فؤاد بلبل31106621

7212044ذات الصواري الثانوية للبناتاألدبيمنى محمد دياب الهبيل31106612

9874213ذات الصواري الثانوية للبناتاألدبيهديل خليل فايز المدهون31106622

2175740ذات الصواري الثانوية للبناتاألدبياية شريف احمد عيد عوده31106573

598287806ذات الصواري الثانوية للبناتاألدبيالرا محمد عوض عفانة31106605

595292990ذات الصواري الثانوية للبناتاألدبيرغده خالد توفيق حمدونه31106587

9805489ذات الصواري الثانوية للبناتاألدبيندى مازن عبد  الحي المظلوم31106614

9754577ذات الصواري الثانوية للبناتاألدبياالء منصور اسماعيل ابو غدين31106565

7799374ذات الصواري الثانوية للبناتاألدبيسجى محمد حسين زياده31106591

2017204ذات الصواري الثانوية للبناتاألدبيايمان عادل موسى خليفه31106570

9637059ذات الصواري الثانوية للبناتاألدبيسلمى يوسف امراحيل السواركه31106592

8141638ذات الصواري الثانوية للبناتاألدبيمنار باسل يوسف احمد31106610

598097715ذات الصواري الثانوية للبناتاألدبيمنى حسن جميل حمادة31106611

2480735ذات الصواري الثانوية للبناتاألدبيايمان اسحق أحمد عابد31106569

595647721ذات الصواري الثانوية للبناتاألدبيايمان ماهر سعيد ابو النور31106571

592681295ذات الصواري الثانوية للبناتاألدبيايه صبح أحمد صبح31106574

5254098ذات الصواري الثانوية للبناتاألدبيأمينة نعيم طالل ابوسيف31106567

598310216ذات الصواري الثانوية للبناتاألدبيريم اياد زياد البزم31106590

597077310ذات الصواري الثانوية للبناتاألدبيملك هاني محمود الطويل31106609

8555090ذات الصواري الثانوية للبناتاألدبينورس أحمد جميل الهباش31106618

599543570ذات الصواري الثانوية للبناتاألدبيشهد سامي عبد اعبيد31106596

599860023ذات الصواري الثانوية للبناتاألدبيدعاء اشرف عبد الكريم سكيك31106579

7788527ذات الصواري الثانوية للبناتاألدبيشرين نعيم نمر العرعير31106595

597883080ذات الصواري الثانوية للبناتاألدبياالء ياسر اسماعيل ابو غديين31106566

599756016ذات الصواري الثانوية للبناتاألدبيروزان أحمد رمضان النمر31106589

599330724ذات الصواري الثانوية للبناتاألدبيرشا عدنان عبد الكريم ابونعيم31106584

2477791ذات الصواري الثانوية للبناتاألدبياسماء ياسر محمود عوض هللا31106561

2615000ذات الصواري الثانوية للبناتاألدبيمرح عادل عثمان حرب31106607

5190820ذات الصواري الثانوية للبناتاألدبيحنا مهدي حسن الهباش31106575

9577033ذات الصواري الثانوية للبناتاألدبيمرام أحمد ابراهيم ابو شرخ31106606



599148078ذات الصواري الثانوية للبناتاألدبياسراء أحمد محمد العربي حرز31106559

7767430ذات الصواري الثانوية للبناتاألدبيدعاء فتحي خالد شمالي31106580

5056868ذات الصواري الثانوية للبناتاألدبيشذا سامر سليم عيشان31106594

562771002ذات الصواري الثانوية للبناتاألدبيرغد محمد سميح الحسني31106586

7679603ذات الصواري الثانوية للبناتاألدبيديانا محمد هاشم ابراهيم ابو حمده31106581

599611693ذات الصواري الثانوية للبناتاألدبيناريمان ابراهيم رجب خليل31106613

567071765ذات الصواري الثانوية للبناتاألدبينرمين ياسر عمر مطر31106616

9809102ذات الصواري الثانوية للبناتالعلميهيا عزام أحمد سكوت31142662

567254098ذات الصواري الثانوية للبناتالعلميايمان نعيم طالل ابوسيف31142654

9416974ذات الصواري الثانوية للبناتالعلميليلى خليل نعيم زقوت31142659

2100072ذات الصواري الثانوية للبناتالعلميأسيل محمود نمر السلفيتي31142653

9849343ذات الصواري الثانوية للبناتالعلميرضا معين محمد الكرد31142656

599090004ذات الصواري الثانوية للبناتالعلميريما نافذ علي نسمان31142657

599994204ذات الصواري الثانوية للبناتالعلميمنى زهير عبد الحميد كريزم31142660

598857725ذات الصواري الثانوية للبناتالعلميياسمين أحمد عياد محيسن31142663

592413263ذات الصواري الثانوية للبناتالعلميساره عامر فوزي العمصي31142658

599452398ذات الصواري الثانوية للبناتالعلميبتول محمد عودة حشيش31142655

2225592ذات الصواري الثانوية للبناتالعلميهيا حمدي اسماعيل مهدي31142661

2594018407دراسة خاصة ذكور األدبيأحمد ناهض زكي سويلم31104371

2599765785دراسة خاصة ذكور األدبيانس محمد سالم رضوان31104260

2597709553دراسة خاصة ذكور األدبينهاد خليل محمد عبد  النبي31104356

2599854552دراسة خاصة ذكور األدبيمحمد ناصرالدين محمد البرعي31104338

1592689314دراسة خاصة ذكور األدبيمهدي محمود حسن نوح31104232

1597396903دراسة خاصة ذكور األدبيعلي سعيد عبدهللا الندر31104177

1597460914دراسة خاصة ذكور األدبيباسل سعيد خميس زقوت31104128

1599329789دراسة خاصة ذكور األدبيحسن عماد سعيد ابو وردة31104141

1597114415دراسة خاصة ذكور األدبييحيى طلعت أحمد الزعانين31104244

1599725964دراسة خاصة ذكور األدبيإبراهيم عزام فايز أبو وردة31104103

1595254490دراسة خاصة ذكور األدبيفادي زاهر محمد أبو صفيه31104182

1598262869دراسة خاصة ذكور األدبييوسف شعبان حسن المطوق31104247

1597110702دراسة خاصة ذكور األدبيمحمود جهاد محمود العامودي31104219

1599441389دراسة خاصة ذكور األدبيإبراهيم محمد إبراهيم طالب31104105

1597943384دراسة خاصة ذكور األدبيقصي تيسير صبري الوحيدي31104186

1594209400دراسة خاصة ذكور األدبيسعيد مؤمن عنان أبو وردة31104152

1598985488دراسة خاصة ذكور األدبيخليل باسل خليل البسيوني31104147

15602313دراسة خاصة ذكور األدبيعمر خليل ربيع عبد ربه31104180

1598292751دراسة خاصة ذكور األدبيوسام عطا حسن شبات31104241

1598066406دراسة خاصة ذكور األدبيقصي محمد جمعه يوسف الدبور31104187

1592112496دراسة خاصة ذكور األدبينمر ابراهيم محمود أبو علبة31104237

1592445440دراسة خاصة ذكور األدبيمحمود أحمد محمد محمود31104218

1595938299دراسة خاصة ذكور األدبيأحمد محمد أحمد الكرد31104111

1592989843دراسة خاصة ذكور األدبيأحمد كمال حسن أبو خاطر31104110

1599380937دراسة خاصة ذكور األدبيمحمد تحسين حسن العطل31104194

1599306713دراسة خاصة ذكور األدبيعبد هللا سامي جمال الخالدي31104172

1599321200دراسة خاصة ذكور الريادة و األعمالإسماعيل محمد إسماعيل الكحلوت31160201

17326923دراسة خاصة ذكور الريادة و األعماليوسف نبيل عبد اللطيف فرحات31160204

1590000000دراسة خاصة ذكور الزراعيحمزة حيدر سلمان ابو عوده31165205

159141636دراسة خاصة ذكور الشرعيمحمود محمد رمضان الفالوجي31133307

1598725335دراسة خاصة ذكور الشرعيرشيد عدنان بديع اشكنتنا31133304

1592115267دراسة خاصة ذكور الشرعيأحمد مصطفى علي عقل31133303

1599494904دراسة خاصة ذكور العلميعبد العزيز عبد الحي مصطفى االشقر31141707

1592595705دراسة خاصة ذكور العلميمحمد مروان حرب ابو حليمة31141711

1599864165دراسة خاصة ذكور العلميصالح ماجد حسن عبيد31141706

159216375دراسة خاصة ذكور العلميحمزه نافز محمد معروف31141705

1592597047دراسة خاصة ذكور العلميمحمد وائل عبد الكريم الشافعي31141713

17520769دراسة خاصة اناث األدبيناديه عمر عبد السالم اليعقوبي31107194



1598798743دراسة خاصة اناث األدبياميره باسم حسن ابو ندى31107114

1597457299دراسة خاصة اناث األدبيايه عدنان محمد ابو القمصان31107125

1599607891دراسة خاصة اناث األدبيحنين خالد عبد ربه ريحان31107137

1599091825دراسة خاصة اناث األدبيسندس أسامه علي األشقر31107162

159876064دراسة خاصة اناث األدبيياسمين فوزي محمد عوض الجملة31107222

1597286579دراسة خاصة اناث األدبيمرح رياض محمد كتوع31107184

1595596237دراسة خاصة اناث األدبياسراء نظير عبد شبات31107104

1592166073دراسة خاصة اناث األدبياسالم نبيل مصطفى الروادي31107105

1599496930دراسة خاصة اناث األدبينسمه امين عوض شحاده31107202

1598268870دراسة خاصة اناث األدبيايات جميل عبدهللا فرج31107116

1598674092دراسة خاصة اناث األدبيأيه رفيق حسن المصري31107124

1592864914دراسة خاصة اناث األدبيفاطمه محمود عبد العزيز السكافي31107177

1592119225دراسة خاصة اناث األدبيمايا جالل ادريس خضير31107181

1595354033دراسة خاصة اناث األدبيمريم عثمان سالم الكفارنه31107186

1592226096دراسة خاصة اناث األدبينور حسام محمود شعبان31107206

1592393102دراسة خاصة اناث األدبيهديل أشرف حكمت التوم31107213

1599000000دراسة خاصة اناث األدبيأروى مازن خليل الحبل31107101

1597850567دراسة خاصة اناث األدبيساجده صالح محمود االسود31107154

1599577033دراسة خاصة اناث األدبيريهام أحمد ابراهيم ابو شرخ31107152

1597068350دراسة خاصة اناث األدبيرانيه محمد درويش ابووردة31107143

1599271848دراسة خاصة اناث األدبيمنار ناصر جميل شبير31107191

1599088913دراسة خاصة اناث األدبيمريم علي ديب نبهان31107187

1592472248دراسة خاصة اناث األدبيسها محمود حسين ابو طبق31107165

1598691084دراسة خاصة اناث األدبيإيمان محمد عبد الجواد قاسم31107120

1598840779دراسة خاصة اناث األدبيبسمة محمد محمد حمودة31107126

1597832292دراسة خاصة اناث األدبيرزان ماجد ابراهيم بعلوشة31107245

1598994040دراسة خاصة اناث األدبيشذا صالح محمد المدهون31107234

1598700266دراسة خاصة اناث األدبيفلسطين جميل عبد العزيز الداعور31107180

1598197982دراسة خاصة اناث األدبيبيان نمر محمد الصعيدي31107127

1592828940دراسة خاصة اناث األدبيمنار سعيد أحمد أبو سيف31107189

1592678711دراسة خاصة اناث األدبيناديه زياد حسن ابو سمك31107193

1592600624دراسة خاصة اناث األدبيياسمين نعيم محمد كتكت31107226

1599852170دراسة خاصة اناث األدبيساريا حسن يعقوب سعيد31107156

12173271دراسة خاصة اناث األدبيأسماء محمد يوسف الحناوي31107108

1597292364دراسة خاصة اناث األدبيفاطمه يوسف أحمد ابو القمصان31107178

1597660413دراسة خاصة اناث األدبيتيا ياسر فرج غنيم31107130

1599310386دراسة خاصة اناث األدبياريج علي عبد ربه النجار31107228

1592108826دراسة خاصة اناث األدبيإيمان ممدوح عبد العاطي قاسم31107121

159744542دراسة خاصة اناث األدبيسجود محمد رمضان أبو شكيان31107157

1597664478دراسة خاصة اناث األدبينداء حسين حامد ابو شرخ31107197

1595564005دراسة خاصة اناث األدبيمروه ابراهيم سالم المنايعه31107185

1599174553دراسة خاصة اناث األدبيسهيله مصلح خميس الترامسي31107167

1599277458دراسة خاصة اناث األدبينرمين ناصر أحمد الزعانين31107199

1599455294دراسة خاصة اناث األدبيتمام امراحيل حسان السواركه31107128

1597057399دراسة خاصة اناث األدبيأسيل رأفت تيسير بنات31107110

1598127213دراسة خاصة اناث الشرعياروى بسام مرزوق ابو جراد31133701

1594274910دراسة خاصة اناث الشرعيسميه دياب مصطفى الفقيه31133706

1599377756دراسة خاصة اناث العلميعبير محمد علي القزاز31142808

1599471592دراسة خاصة اناث العلميمرح نافذ محمود محسن31142810

1599247649دراسة خاصة اناث العلميشهيناز خير نعيم العطار31142807

9348983خليل الرحمن الثانوية للبنيناألدبياحمد تيسير عبد الحميد الشبراوي31103322

597061526خليل الرحمن الثانوية للبنيناألدبيجالل عطا عبد الهادي شعبان31103349

59722983خليل الرحمن الثانوية للبنيناألدبيمحمد ماهر محمد ريان31103441

7090758خليل الرحمن الثانوية للبنيناألدبيمحمد سعيد ابراهيم ابو سيف31103430

9332938خليل الرحمن الثانوية للبنيناألدبيمحمد نهاد شعبان عاشور31103445

9263118خليل الرحمن الثانوية للبنيناألدبيعبد هللا خالد محمد خليل31103388



9792123خليل الرحمن الثانوية للبنيناألدبيمحمد خليل محمد الشريف31103423

9684140خليل الرحمن الثانوية للبنيناألدبيصالح محمد صالح ابو ريا31103378

9833427خليل الرحمن الثانوية للبنيناألدبيعدي عماد علي النيرب31103393

7727552خليل الرحمن الثانوية للبنيناألدبيمحمد عماد عبدهللا ابو جلهوم31103437

9373953خليل الرحمن الثانوية للبنيناألدبيخالد محمد عبد الرحمن ابو ركبه31103360

9418855خليل الرحمن الثانوية للبنيناألدبيرمزي محمد اسماعيل الشرافي31103366

9023955خليل الرحمن الثانوية للبنيناألدبياحمد زيدان اسماعيل قرموط31103323

94555193خليل الرحمن الثانوية للبنيناألدبيمحمد راسم حسن الضابوس31103427

594402125خليل الرحمن الثانوية للبنيناألدبيمحمد فهد محمود الدريني31103439

598989268خليل الرحمن الثانوية للبنيناألدبيبراء حسام حلمي صيام31103343

9352696خليل الرحمن الثانوية للبنيناألدبيدياب نائل يوسف ابو الجديان31103362

5660929خليل الرحمن الثانوية للبنيناألدبيسيف الدين اياد علي سالم31103375

9864250خليل الرحمن الثانوية للبنيناألدبييونس زكريا ابراهيم صالحه31103479

9755722خليل الرحمن الثانوية للبنيناألدبيعبدهللا ياسر محمد ابو الكاس31103392

599013820خليل الرحمن الثانوية للبنيناألدبيعادل حسن وجيه الشنطي31103381

2220220خليل الرحمن الثانوية للبنيناألدبياسماعيل نافذ أحمد سعيفان31103335

9600268خليل الرحمن الثانوية للبنيناألدبيحمزة رفيق محمد حمد31103356

599469205خليل الرحمن الثانوية للبنيناألدبيسامي حسن دحروج ابودحروج31103370

9058564خليل الرحمن الثانوية للبنيناألدبيعماد الدين غالب سعيد ابو الفحم31103400

9790001خليل الرحمن الثانوية للبنيناألدبيمعاذ ابراهيم محمد ابو الكاس31103458

2604854خليل الرحمن الثانوية للبنيناألدبيمحمد اشرف ابراهيم المدهون31103417

597998078خليل الرحمن الثانوية للبنيناألدبيمحمد زياد خليل الحو31103429

9447366خليل الرحمن الثانوية للبنيناألدبيمحمد عطيه خليل الحو31103436

9043420خليل الرحمن الثانوية للبنيناألدبيعبدهللا عبد الجواد عواد زملط31103391

4143989خليل الرحمن الثانوية للبنيناألدبيمعاذ زكي فؤاد الشريف31103459

594418668خليل الرحمن الثانوية للبنيناألدبيرفيق معين أحمد عيسى31103365

8994252خليل الرحمن الثانوية للبنيناألدبيوسيم اكرم محمد العجرمي31103467

5162619خليل الرحمن الثانوية للبنيناألدبيلؤي جبر محمد مسعود31103411

2071615خليل الرحمن الثانوية للبنيناألدبيعمرو انور حسين ابو العيش31103405

9325069خليل الرحمن الثانوية للبنيناألدبيادهم شعبان محمد الخطيب31103330

9857788خليل الرحمن الثانوية للبنيناألدبيمحمد صالح معين صالح رزق31103432

594142941خليل الرحمن الثانوية للبنيناألدبيمحمد ياسر نجيب شومر31103447

7371203خليل الرحمن الثانوية للبنيناألدبيمحمد جبر ديب الشعراوي31103421

595117182خليل الرحمن الثانوية للبنيناألدبيمحمد شريف أحمد زقوت31103431

9564562خليل الرحمن الثانوية للبنيناألدبيمحمود حسني محمود شقوره31103450

599780138خليل الرحمن الثانوية للبنيناألدبيمهند نبيل عوض دياب31103462

2631106خليل الرحمن الثانوية للبنيناألدبيسامي رائد سميح ابو قمر31103371

7982820خليل الرحمن الثانوية للبنيناألدبيعالء إياد محمد أبو الجديان31103397

4149310خليل الرحمن الثانوية للبنيناألدبيعماد نزار فهمي الشرافي31103402

2097697خليل الرحمن الثانوية للبنيناألدبيخالد ماهر يوسف طشطاش31103359

9920322خليل الرحمن الثانوية للبنيناألدبيمحمد ابراهيم أحمد الموسه31103415

592135241خليل الرحمن الثانوية للبنيناألدبيمحمود سعيد أحمد الخطيب31103451

25663711خليل الرحمن الثانوية للبنيناألدبيهيثم رمزي خليل ابو رواع31103466

598073541خليل الرحمن الثانوية للبنيناألدبياحمد سالم ابراهيم ابو سلعه31103324

9895512خليل الرحمن الثانوية للبنيناألدبيسمير سهيل محمد الهرش31103374

4110827خليل الرحمن الثانوية للبنيناألدبيمحمد رفيق محمود عوكل31103428

9602062خليل الرحمن الثانوية للبنيناألدبيحسام محمد حسن عروق31103352

599899555خليل الرحمن الثانوية للبنيناألدبياسماعيل باسل أحمد ابو القمصان31103333

9189795خليل الرحمن الثانوية للبنيناألدبيحسن محمود حسن عطوه31103354

9417413خليل الرحمن الثانوية للبنيناألدبيمحمد نضال محمد ابو عوكل31103444

9408347خليل الرحمن الثانوية للبنيناألدبييحيى سعيد محمد عروق31103470

2814628خليل الرحمن الثانوية للبنيناألدبيكمال كامل كمال الترامسي31103410

599729507خليل الرحمن الثانوية للبنيناألدبيوليد عطا سلمان ابو صفره31103468

8790175خليل الرحمن الثانوية للبنيناألدبياحمد سيف علي ابوسيف31103325

9770118خليل الرحمن الثانوية للبنيناألدبيخليل محمود اسماعيل الكحلوت31103361

599400154خليل الرحمن الثانوية للبنيناألدبياحمد اشرف جبر ابو عوده31103320



2267123خليل الرحمن الثانوية للبنيناألدبينضال محمد كامل رضوان31103464

2170247خليل الرحمن الثانوية للبنيناألدبيمحمود حسن محمود المدهون31103449

599164041خليل الرحمن الثانوية للبنيناألدبيمحمد طارق مصطفى عبد العزيز31103434

9807396خليل الرحمن الثانوية للبنيناألدبيمحمد محمود أحمد الكرد31103442

4117998خليل الرحمن الثانوية للبنيناألدبييوسف عادل خالد ابو ركبه31103475

9861982خليل الرحمن الثانوية للبنيناألدبيعمار حاتم جبر شعبان31103403

597710765خليل الرحمن الثانوية للبنيناألدبيرائد عائد سميح ابو قمر31103363

7446820خليل الرحمن الثانوية للبنيناألدبيمحمد طارق عبد الفتاح زعيتر31103433

599832892خليل الرحمن الثانوية للبنيناألدبيمحمد عدنان محمود ابو علبة31103435

9028382خليل الرحمن الثانوية للبنيناألدبيأوسم اسامه محمود بعلوشة31103338

9725617خليل الرحمن الثانوية للبنيناألدبيجهاد حاتم اسعد شاهين31103350

9727115خليل الرحمن الثانوية للبنيناألدبيعماد محمد محمود حجازي31103401

7766760خليل الرحمن الثانوية للبنيناألدبياسامة ماهر عبد الكريم العجرمي31103332

1562303خليل الرحمن الثانوية للبنينالشرعيمحمد بكر أحمد النجار31133118

595358109خليل الرحمن الثانوية للبنينالشرعيمالك سلمان سالم سليمان31133116

7775625خليل الرحمن الثانوية للبنينالشرعيميسرة أحمد صالح صالح31133132

599413969خليل الرحمن الثانوية للبنينالشرعيمحمد عبيدة سعدهللا جادهللا عبيد31133123

599457198خليل الرحمن الثانوية للبنينالشرعيأحمد جميل علي اسماعيل31133103

594072361خليل الرحمن الثانوية للبنينالشرعيأيمن ابراهيم حسن الحالق31133105

595611737خليل الرحمن الثانوية للبنينالشرعيمحمد حسين خليل غبون31133121

4110796خليل الرحمن الثانوية للبنينالشرعيمصطفى عبد الرحمن عيسى صالح31133129

598889149خليل الرحمن الثانوية للبنينالشرعيعمار شوقي شحادة أبو القرع31133115

598859999خليل الرحمن الثانوية للبنينالشرعيمهند ياسر محمد موسى31133131

599834895خليل الرحمن الثانوية للبنينالشرعيعبد هللا عبد الحليم عبدهللا عوض31133113

592930015خليل الرحمن الثانوية للبنينالشرعيمحمود أحمد محمد الكرد31133125

594031900خليل الرحمن الثانوية للبنينالشرعيساهر هاني سعيد الزيناتي31133111

595648049خليل الرحمن الثانوية للبنينالشرعيساجد جنتل انور الشريف31133110

598089326خليل الرحمن الثانوية للبنينالشرعيمحمود أحمد حسن عروق31133124

599552557خليل الرحمن الثانوية للبنينالشرعيعبد هللا علي محمد عدوان31133114

594082260خليل الرحمن الثانوية للبنينالشرعيمحمود حيدر عبد الباري احمد31133127

598822237خليل الرحمن الثانوية للبنينالشرعيمحمد رافع محمد رفيع31133122

594022479خليل الرحمن الثانوية للبنينالشرعيعادل محمد علي البلعاوي31133112

599283354خليل الرحمن الثانوية للبنينالشرعيبالل جالل محمد ابو شكيان31133106

9654612حمزة بن عبد المطلب الثانوية للبناتاألدبيأمل حسن محمد الجطلى31105392

8828027حمزة بن عبد المطلب الثانوية للبناتاألدبيمنار محمد جبريل ابو زهير31105404

9339758حمزة بن عبد المطلب الثانوية للبناتاألدبيتحرير مبارك حماد ابو جخيدب31105393

9065960حمزة بن عبد المطلب الثانوية للبناتاألدبينوال ماهر يوسف ابو حشيش31105406

7197162حمزة بن عبد المطلب الثانوية للبناتاألدبيهديل اياد محمد دحيل31105408

9612349حمزة بن عبد المطلب الثانوية للبناتاألدبيختام سالم عودة ابو حشيش31105395

5366773حمزة بن عبد المطلب الثانوية للبناتاألدبيساره زيد جمعة ابو حشيش31105399

9056628حمزة بن عبد المطلب الثانوية للبناتاألدبينيبال صابر سليمان الحجوج31105407

9530315حمزة بن عبد المطلب الثانوية للبناتاألدبيمنار ابراهيم حسن شومر31105403

9306580حمزة بن عبد المطلب الثانوية للبناتاألدبيغدير سليمان موسى ابو دحيل31105402

599929580حمد بن خليفة الثانوية للبناتاألدبيايه رمزي يوسف حويله31106810

599879936حمد بن خليفة الثانوية للبناتاألدبيدانا نضال عطا عكاشه31106822

599857379حمد بن خليفة الثانوية للبناتاألدبيربا محمد حرب ابو زايده31106826

599902214حمد بن خليفة الثانوية للبناتاألدبينسيبه سالم بركه ابو شباب31106870

592406850حمد بن خليفة الثانوية للبناتاألدبيأسماء ماهر زكي عدوان31106790

599230305حمد بن خليفة الثانوية للبناتاألدبيروان أنجا ناجي جاسر31106828

597066422حمد بن خليفة الثانوية للبناتاألدبيسجى يوسف عبد النبي العجرمي31106835

595868213حمد بن خليفة الثانوية للبناتاألدبيشيماء عبد الكريم محمود حبوب31106848

597110811حمد بن خليفة الثانوية للبناتاألدبيملك فادي سهيل مهنا31106862

599857290حمد بن خليفة الثانوية للبناتاألدبياالء ماجد حسن شاهين31106796

2483260حمد بن خليفة الثانوية للبناتاألدبيداليا رامز شريف عساف31106821

599885224حمد بن خليفة الثانوية للبناتاألدبيايه اشرف خليل حرب31106809

592919934حمد بن خليفة الثانوية للبناتاألدبيياسمين زياد علي العمري31106885



599302241حمد بن خليفة الثانوية للبناتاألدبيشيماء رائد أحمد سويلم31106847

599577021حمد بن خليفة الثانوية للبناتاألدبيهديل ناهض ابراهيم ابو ناموس31106879

599269648حمد بن خليفة الثانوية للبناتاألدبيجميله يحيى محمود التلولي31106816

599331361حمد بن خليفة الثانوية للبناتاألدبيحنين عوني يوسف ابو عبيد31106818

598775860حمد بن خليفة الثانوية للبناتاألدبيمرح محمد سليمان الساليمه31106856

595667446حمد بن خليفة الثانوية للبناتاألدبيعبير عبد هللا نصر ابو ريا31106852

595044590حمد بن خليفة الثانوية للبناتاألدبينورا طالل حسين عدوان31106877

599320441حمد بن خليفة الثانوية للبناتاألدبيِحسن خضر داوود ناصر31106819

599410195حمد بن خليفة الثانوية للبناتاألدبيدعاء محمد عمر عروق31106824

599532550حمد بن خليفة الثانوية للبناتاألدبينوران أنور حسن صالحه31106878

599350751حمد بن خليفة الثانوية للبناتاألدبيجمالت خالد ابراهيم الدماغ31106815

599457200حمد بن خليفة الثانوية للبناتاألدبيمروة سمير محمد سلمان31106858

599619333حمد بن خليفة الثانوية للبناتاألدبيضحى ميسره جميل العطل31106850

599458929حمد بن خليفة الثانوية للبناتاألدبينور رامز محمد ابو حبل31106875

599615090حمد بن خليفة الثانوية للبناتاألدبينسرين عبد الكريم عبد الهادي صالحه31106868

599898349حمد بن خليفة الثانوية للبناتاألدبيوفاء وجيه محمد الدقشه31106882

2991245حمد بن خليفة الثانوية للبناتاألدبياسراء عمر عبد الحافظ السيالوي31106787

599488936حمد بن خليفة الثانوية للبناتاألدبيياسمين حسن محمد صالحه31106884

59875339حمد بن خليفة الثانوية للبناتاألدبيايه اسماعيل ابراهيم شاهين31106808

592228771حمد بن خليفة الثانوية للبناتاألدبيمرح وسام محمد فلفل31106857

599417368حمد بن خليفة الثانوية للبناتاألدبينسمه فوزي عبد السالم عابد31106869

599175008حمد بن خليفة الثانوية للبناتاألدبيمنار جمال ابراهيم جراد31106863

599342469حمد بن خليفة الثانوية للبناتاألدبيأمينة عبد الرحمن علي الخطيب31106803

595520800حمد بن خليفة الثانوية للبناتاألدبيصفاء طالل محمد ابو غنايم31106849

599454779حمد بن خليفة الثانوية للبناتاألدبيدعاء رائد مصطفى صالحه31106823

59536526حمد بن خليفة الثانوية للبناتاألدبيعفاف محمد ابراهيم الدماغ31106853

599236727حمد بن خليفة الثانوية للبناتاألدبيروان محمد اسماعيل مرجان31106829

592426452حمد بن خليفة الثانوية للبناتاألدبيوعد وليد عوض عيسى31106881

595803242حمد بن خليفة الثانوية للبناتاألدبيابتهال صابر سالم ابو سخيله31106782

599413771حمد بن خليفة الثانوية للبناتاألدبيميساء بسام محمد النيرب31106865

598891910حمد بن خليفة الثانوية للبناتاألدبينور أحمد فضل ظاهر31106873

599347111حمد بن خليفة الثانوية للبناتاألدبيهيا عزيز حسن عزيز31106880

599429822حمد بن خليفة الثانوية للبناتاألدبينبراس أحمد محمود كعكراني31106866

595448112حمد بن خليفة الثانوية للبناتاألدبيالعنود محمود محمد المفتي31106797

599306046حمد بن خليفة الثانوية للبناتاألدبيمريم عامر أحمد ابو جراد31106860

598299300حمد بن خليفة الثانوية للبناتاألدبيايه طه محمد زملط31106812

7839282حمد بن خليفة الثانوية للبناتاألدبيشهد عالء محمد الهرش31106842

598603910حمد بن خليفة الثانوية للبناتاألدبينور احمد جبر الصفطاوي31106872

599822183حمد بن خليفة الثانوية للبناتاألدبيسهاد انور عبد الرحمن ابو العيش31106837

592293720حمد بن خليفة الثانوية للبناتاألدبيغادة محمد سليمان ابو شلوف31106854

592192464حمد بن خليفة الثانوية للبناتاألدبيأمل هاني شحادة لوز31106799

56739971حمد بن خليفة الثانوية للبناتاألدبيمها محمد عبد الرحيم ابو وادي31106864

599709557حمد بن خليفة الثانوية للبناتاألدبيايه مروان محمد الدربي31106813

598280976حمد بن خليفة الثانوية للبناتاألدبيداليا اياد نعمان الجدي31106820

599601812حمد بن خليفة الثانوية للبناتاألدبيروال رائد عمر حسونة31106831

598040203حمد بن خليفة الثانوية للبناتاألدبيأسماء عطا هللا سليمان ابو جويفل31106789

597826010حمد بن خليفة الثانوية للبناتاألدبينسرين أيمن عبد الكريم السكافي31106867

597333656حمد بن خليفة الثانوية للبناتاألدبياخالص صابر عبد الكريم ابو مهادي31106783

599784062حمد بن خليفة الثانوية للبناتاألدبيروان اسماعيل نصر مصلح31106827

592509276حمد بن خليفة الثانوية للبناتاألدبييارا وائل محمد موسى31106883

599707424حمد بن خليفة الثانوية للبناتاألدبيأسيل حامد مصطفى الخطيب31106792

599918428حمد بن خليفة الثانوية للبناتاألدبيايلياء صالح عبد الرحمن احمد31106804

599444707حمد بن خليفة الثانوية للبناتاألدبيلبنى نضال ابراهيم الكحلوت31106855

2494168حمد بن خليفة الثانوية للبناتاألدبيسلوى احمد حسن قنديل31106836

599380937حمد بن خليفة الثانوية للبناتاألدبيشيماء تحسين حسن العطل31106844

597856893حمد بن خليفة الثانوية للبناتاألدبيعائشة جهاد عبد النبي العجرمي31106851



599463472حمد بن خليفة الثانوية للبناتاألدبيحنان وليد راجح بارود31106817

592255548حمد بن خليفة الثانوية للبناتاألدبيشيماء ايهاب شعبان البهتيمي31106843

598076001حمد بن خليفة الثانوية للبناتاألدبياسراء مازن أحمد حويله31106788

599144753حمد بن خليفة الثانوية للبناتاألدبينشوه نشأت محمد يحيى31106871

599622244حمد بن خليفة الثانوية للبناتاألدبيأمل وائل كامل صباح31106800

597186640حمد بن خليفة الثانوية للبناتاألدبيشروق اياد محمد ريان31106838

599141839حمد بن خليفة الثانوية للبناتاألدبيايناس جمعه شحادة لوز31106806

598268457حمد بن خليفة الثانوية للبناتاألدبيايمان رامي عبد الكريم ابو لحية31106805

597202459حمد بن خليفة الثانوية للبناتالشرعيمريم خالد أحمد السماعنه31133578

597656744حمد بن خليفة الثانوية للبناتالشرعيأمل كمال محمد عوده31133551

2494051حمد بن خليفة الثانوية للبناتالشرعيدعاء كريم علي حمدان31133562

599361745حمد بن خليفة الثانوية للبناتالشرعيأسماء علي حسين ابو عوده31133549

592662249حمد بن خليفة الثانوية للبناتالشرعيجميلة كامل عبد الساتر جاسر31133559

598980284حمد بن خليفة الثانوية للبناتالشرعيايات خالد عطا الكحلوت31133552

597704758حمد بن خليفة الثانوية للبناتالشرعيايات صابر جميل الحبيبي31133553

599692830حمد بن خليفة الثانوية للبناتالشرعيسميه رائد حمدي المصري31133566

599917754حمد بن خليفة الثانوية للبناتالشرعيعائشة ماهر نازك ابو جلهوم31133571

599680451حمد بن خليفة الثانوية للبناتالشرعيايمان اسعد علي عسليه31133554

599445729حمد بن خليفة الثانوية للبناتالشرعيبسمه سالمه عبد الحي ابوعيطة31133558

599717448حمد بن خليفة الثانوية للبناتالشرعيشيماء السيد أحمد ابو القرايا31133569

599851862حمد بن خليفة الثانوية للبناتالشرعيرشا خضر فارس خضر31133563

597639512حمد بن خليفة الثانوية للبناتالشرعيفاطمه جمعه خضر الرنتيسي31133574

598980452حمد بن خليفة الثانوية للبناتالشرعيبسمه خليل يوسف ابو صقر31133557

592147674حمد بن خليفة الثانوية للبناتالشرعيسجى محمد محمد مصلح31133564

95575699حمد بن خليفة الثانوية للبناتالشرعيايناس محمد خليل ريان31133556

7660512حمد بن خليفة الثانوية للبناتالشرعيوالء عامر اسماعيل الزيناتي31133583

592759536حمد بن خليفة الثانوية للبناتالشرعيعال رائد عبدهللا ابو جليله31133573

599855223حمد بن خليفة الثانوية للبناتالشرعياسيل جهاد سالم الرشايده31133550

595600319حمد بن خليفة الثانوية للبناتالشرعيشمس رامي يوسف صالح31133568

8881127حمد بن خليفة الثانوية للبناتالشرعيحنين اسماعيل مصطفى ابو حميدان31133560

599196179حمد بن خليفة الثانوية للبناتالشرعيهيا عبد الحكيم حسن ميمه31133582

9667430حمد بن خليفة الثانوية للبناتالشرعيلما عصام رمضان التلي31133576

599308799حمد بن خليفة الثانوية للبناتالشرعيمرام وائل ابراهيم صقر31133577

599458892حمد بن خليفة الثانوية للبناتالشرعيايمان صقر محمد صقر31133555

8288610حمد بن خليفة الثانوية للبناتالشرعيعابدة العظيم علي حسين ابراهيم31133572

592263118حمد بن خليفة الثانوية للبناتالشرعياسماء عبدهللا محمد مهدي31133548

9421751جبل المكبرالثانوية للبنيناألدبيبالل دياب علي غبن31103251

8159321جبل المكبرالثانوية للبنيناألدبيلؤي معين عايش ابو نصر31103282

9619316جبل المكبرالثانوية للبنيناألدبيميسرة عبد المعطي محمد زايد31103303

9582523جبل المكبرالثانوية للبنيناألدبيمحمد انور محمد غازي العطار31103284

2490488جبل المكبرالثانوية للبنيناألدبيعوني جهاد رضوان مقداد31103277

9900254جبل المكبرالثانوية للبنيناألدبيمحمد يوسف أحمد جعوانه31103298

9188442جبل المكبرالثانوية للبنيناألدبيهشام حاتم محمد ميمه31103307

9531626جبل المكبرالثانوية للبنيناألدبييعقوب صدام محمد معروف31103315

7613110جبل المكبرالثانوية للبنيناألدبيهشام حسين علي زايد31103308

9625619جبل المكبرالثانوية للبنيناألدبيمحمد فؤاد يحيى ابو حليمة31103292

9561705جبل المكبرالثانوية للبنيناألدبيعبد هللا منتصر رشدي معروف31103271

2646472جبل المكبرالثانوية للبنيناألدبيياسين رائد محمد معروف31103314

9450415جبل المكبرالثانوية للبنيناألدبيمحمد زياد حسن نصرهللا31103289

5806507جبل المكبرالثانوية للبنيناألدبياحمد باسل محمد غازي العطار31103234

9349117جبل المكبرالثانوية للبنيناألدبيابراهيم جمال عطا اللوح31103233

5297966جبل المكبرالثانوية للبنيناألدبيابراهيم اسماعيل سالمه العجرمي31103232

9792002جبل المكبرالثانوية للبنيناألدبيطارق عاطف محمود زايد31103267

9884263جبل المكبرالثانوية للبنيناألدبيمحمد مدحت محمد ابو ريان31103294

2490488جبل المكبرالثانوية للبنيناألدبياحمد فريد عبد زايد31103244

9667926جبل المكبرالثانوية للبنيناألدبيمحمد رفيق محمد علي السلطان31103288



9382776جبل المكبرالثانوية للبنيناألدبينائل يوسف شعبان الشبراوي31103304

9528095جبل المكبرالثانوية للبنيناألدبيعبد الرحمن خالد عبد المؤمن غانم31103268

8762653جبل المكبرالثانوية للبنيناألدبيجمعة حماد عليان العر31103255

9419011جبل المكبرالثانوية للبنيناألدبيمحمد عبد الرازق ابراهيم نصرهللا31103290

5152034جبل المكبرالثانوية للبنيناألدبيمحمد نزار علي ابو ريان31103296

9602851جبل المكبرالثانوية للبنيناألدبيرسمي ناهض رسمي الرفاتي31103264

2125877جبل المكبرالثانوية للبنيناألدبيعالء عزات يوسف غبن31103274

2138132جبل المكبرالثانوية للبنيناألدبياحمد حمزه علي زايد31103238

598896619جبل المكبرالثانوية للبنيناألدبياحمد مروان علي االدهم31103248

2490488جبل المكبرالثانوية للبنيناألدبيثائر وسام محمد سامي العطار31103254

9537193جبل المكبرالثانوية للبنيناألدبيوسيم محمود أحمد زايد31103313

9736126جبل المكبرالثانوية للبنيناألدبيساهر جمال شكري السلطان31103266

9539890جبل المكبرالثانوية للبنيناألدبيحسن خيري محمد غبن31103259

7788896جبل المكبرالثانوية للبنيناألدبيناصر عالء عادل غبن31103305

9468907جبل المكبرالثانوية للبنيناألدبينهاد هاني خضر ابو عصر31103306

7066397جبل المكبرالثانوية للبنيناألدبياحمد جميل يوسف السلطان31103235

8834912جبل المكبرالثانوية للبنيناألدبياحمد صالح ديب االنقح31103241

94255170تل الزعتر الثانوية للبناتاألدبيبهيه خالد حسن شاهين31105312

9310659تل الزعتر الثانوية للبناتاألدبيربا سامي عبد الهادي أبو جراد31105325

9740784تل الزعتر الثانوية للبناتاألدبيمرام سمير خليل زين الدين31105358

9419473تل الزعتر الثانوية للبناتاألدبيمرام بليغ عبد الهادي أبو جراد31105357

9168223تل الزعتر الثانوية للبناتاألدبيأريج تامر مصطفى المصري31105286

9480668تل الزعتر الثانوية للبناتاألدبيريمان جميل فوزان المصري31105334

599745981تل الزعتر الثانوية للبناتاألدبياسالم محمد أحمد شاهين31105289

599265494تل الزعتر الثانوية للبناتاألدبيأمل خيري موسى المصري31105299

9349833تل الزعتر الثانوية للبناتاألدبيسمر جهاد محمد العالول31105341

597774692تل الزعتر الثانوية للبناتاألدبينور عمر محمود روميه31105377

592835936تل الزعتر الثانوية للبناتاألدبيشهد عبدهللا أحمد الرضيع31105347

5585883تل الزعتر الثانوية للبناتاألدبيروان عصام فهمي المصري31105330

9362113تل الزعتر الثانوية للبناتاألدبيروان نافذ نايف عطا هللا31105332

7242549تل الزعتر الثانوية للبناتاألدبيريم يوسف عيسى ابو جراد31105333

599802058تل الزعتر الثانوية للبناتاألدبينورهان رائد عبد الرحمن زقوت31105380

592445129تل الزعتر الثانوية للبناتاألدبيهاله جمال جابر علي31105382

9223272تل الزعتر الثانوية للبناتاألدبينسمه سهيل موسى المصري31105374

592220662تل الزعتر الثانوية للبناتاألدبيدعاء مازن محمود المصري31105322

9882198تل الزعتر الثانوية للبناتاألدبيأميرة محسن أحمد شاهين31105302

9771912تل الزعتر الثانوية للبناتاألدبيلمى حسن محمد أبو حلوب31105356

598374146تل الزعتر الثانوية للبناتاألدبينورهان جميل عبد الوهاب المصري31105379

599726735تل الزعتر الثانوية للبناتاألدبيدينا عبد الحميد حسين الشيخ31105324

4037899تل الزعتر الثانوية للبناتاألدبيعال عبد الناصر يوسف العاصي31105349

5254490تل الزعتر الثانوية للبناتاألدبيفرح زاهر محمد أبو صفيه31105355

2700274تل الزعتر الثانوية للبناتاألدبيفاطمة الزهراء رفعت ربيع المصري31105352

9299972تل الزعتر الثانوية للبناتاألدبيسارة محمد عزالدين مهنا31105336

592734767تل الزعتر الثانوية للبناتاألدبيدينا أيمن ابراهيم ابو زايد31105323

9847475تل الزعتر الثانوية للبناتاألدبيسهر محمود عبد الرؤوف عثمان31105343

599310363تل الزعتر الثانوية للبناتاألدبياالء جالل محمود روميه31105294

2871152تل الزعتر الثانوية للبناتاألدبيسلمى تحسين خميس الهرباوي31105340

9535649تل الزعتر الثانوية للبناتاألدبينوف يوسف محمد العاصي31105381

597810745تل الزعتر الثانوية للبناتاألدبيشرين مفيد جمعه الرضيع31105346

597292700تل الزعتر الثانوية للبناتاألدبيعال صابر محمد ابو ديه31105348

592123331تل الزعتر الثانوية للبناتاألدبيفايزه محمود عبد الفتاح العجوري31105354

595106729تل الزعتر الثانوية للبناتاألدبيسحر نعيم نادي شعبان31105338

8762803تل الزعتر الثانوية للبناتاألدبيحنين عادل محمد عبد الكريم علوان31105318

95572660تل الزعتر الثانوية للبناتاألدبياميرة رائد رمضان مقداد31105301

599604911تل الزعتر الثانوية للبناتاألدبيايه صالح عبدهللا حموده31105308

7089618تل الزعتر الثانوية للبناتاألدبيدعاء عبدهللا موسى الدبس31105321



9918137تل الزعتر الثانوية للبناتاألدبينبال أيمن ابراهيم الزين31105370

9994481تل الزعتر الثانوية للبناتاألدبيهالة نضال حمدي المصري31105383

9902875تل الزعتر الثانوية للبناتاألدبيعال محمد محمد لبد31105350

8716996تل الزعتر الثانوية للبناتاألدبيبثينه محمود عطيه العطار31105309

599329364تل الزعتر الثانوية للبناتاألدبيأسماء عالء اسماعيل الزيناتي31105291

9603507تل الزعتر الثانوية للبناتاألدبيشذا معين محمد سالم31105344

9063412تل الزعتر الثانوية للبناتاألدبيمروة منصور عيسى الحبل31105362

599594766تل الزعتر الثانوية للبناتاألدبيأسماء عماد يوسف القبط31105292

598836153تل الزعتر الثانوية للبناتاألدبيرهام اياد محمد ابو شملخ31105326

9739746تل الزعتر الثانوية للبناتاألدبيزهراء طلعت محمد الرضيع31105335

599801713تل الزعتر الثانوية للبناتاألدبيمي أكرم شحده الجخبير31105367

599852206تل الزعتر الثانوية للبناتاألدبيدارين رأفت بدوي المصري31105320

598866470تل الزعتر الثانوية للبناتاألدبيامنه منير محمود مسعود31105300

597128398تل الزعتر الثانوية للبناتاألدبياحالم عبدهللا شعبان غانم31105285

598289051تل الزعتر الثانوية للبناتاألدبيايناس ناهض خالد محمد31105306

7064416تل الزعتر الثانوية للبناتاألدبيسحر حسام يوسف ورش اغا31105337

599710226تل الزعتر الثانوية للبناتاألدبيهيا محمد نبيل المدهون31105386

599315190تل الزعتر الثانوية للبناتاألدبيروان اياد شكري سالم31105327

598832537تل الزعتر الثانوية للبناتاألدبيابتهال ابراهيم محمد البرعي31105284

595069145تل الزعتر الثانوية للبناتاألدبيبراء عطايا يوسف عابد31105311

598505158تل الزعتر الثانوية للبناتاألدبيخوله ماهر عبد اللطيف الحو31105319

9797837تل الزعتر الثانوية للبناتاألدبيبدور علي محمد البراوي31105310

2076870تل الزعتر الثانوية للبناتاألدبيوعد حسين عبد العبسي31105388

9487226تل الزعتر الثانوية للبناتاألدبيمنار محمد سعيد شعبان31105366

9344382تل الزعتر الثانوية للبناتاألدبيحنان يوسف محمد عليان31105317

598732721تل الزعتر الثانوية للبناتاألدبيجواهر جبر عمر حموده31105315

599884517تل الزعتر الثانوية للبناتاألدبيتهاني عماد يوسف غبن31105314

599349744تل الزعتر الثانوية للبناتاألدبيهبه حسين علي العمري31105384

597686775تل الزعتر الثانوية للبناتاألدبينسرين رائد جهاد سعد31105373

97311292تل الزعتر الثانوية للبناتاألدبياالء علي حمدان حمدان31105295

592671159تل الزعتر الثانوية للبناتاألدبيسراج عنان ابراهيم البراوي31105339

598822887تل الزعتر الثانوية للبناتاألدبيهبه عادل عبد هللا قمر31105385

598149334تل الزعتر الثانوية للبناتاألدبيأنعام نائل فاروق طنبوره31105304

5505553تل الزعتر الثانوية للبناتاألدبيأماني عماد موسى الدحنون31105297

599492113تل الزعتر الثانوية للبناتاألدبيايه حسن محمد شعبان31105307

592749669تل الزعتر الثانوية للبناتاألدبيوداد وائل محمد عليان31105387

9532869تل الزعتر الثانوية للبناتاألدبيمروه ممتاز محمد سلمان31105361

8841773تل الزعتر الثانوية للبناتاألدبينداء مروان نعمان ابو شملخ31105371

599770988تل الزعتر الثانوية للبناتاألدبيجواهر عماد موسى حسين31105316

8506221تل الزعتر الثانوية للبناتاألدبيفاطمة معين نعمان حموده31105353

7672538تل الزعتر الثانوية للبناتاألدبيروان رائد عيسى روميه31105328

598728076تل الزعتر الثانوية للبناتاألدبيشذى محمد عبد الرحمن وادى31105345

599748236تل الزعتر الثانوية للبناتاألدبيمالك أحمد مصطفى حموده31105363

9563459تل الزعتر الثانوية للبناتاألدبيياسمين معين محمد الجريسي31105390

2626059تل الزعتر الثانوية للبناتاألدبيروان رمزي نبيل المدهون31105329

9847757تل الزعتر الثانوية للبناتالعلميأسيل جميل علي حموده31142180

9343201تل الزعتر الثانوية للبناتالعلميايه سعيد أحمد عبيد31142194

9791382تل الزعتر الثانوية للبناتالعلميوردة محمود محمد عوض31142236

5129027تل الزعتر الثانوية للبناتالعلميسندس عبد العزيز سليم الدبجي31142209

8808120تل الزعتر الثانوية للبناتالعلميلبنى تيسير محمود ابو عميرة31142216

598148205تل الزعتر الثانوية للبناتالعلميايمان محمد مصطفى االشقر31142192

7232070تل الزعتر الثانوية للبناتالعلمينور بكير نعيم البلعاوي31142227

8262174تل الزعتر الثانوية للبناتالعلمياسراء عبد الهادي طه قحمان31142178

9683616تل الزعتر الثانوية للبناتالعلميهبه أحمد فؤاد طه بطاح31142230

9867017تل الزعتر الثانوية للبناتالعلمينهى معين فريح المصري31142225

9528679تل الزعتر الثانوية للبناتالعلميهديل رشاد عبد الكريم سلمان31142233



599489529تل الزعتر الثانوية للبناتالعلميايه رمزي عدنان صالح31142193

8035827تل الزعتر الثانوية للبناتالعلمينور الهدى عبدهللا مصطفى األشقر31142226

9619808تل الزعتر الثانوية للبناتالعلميايمان جمال ذيب الهندي31142189

9706837تل الزعتر الثانوية للبناتالعلميايمان سهيل محمود سلطان31142190

8808120تل الزعتر الثانوية للبناتالعلميعال تيسير محمود ابو عميرة31142215

9180040تل الزعتر الثانوية للبناتالعلمياالء زكريا علي بعلوشة31142182

599091663تل الزعتر الثانوية للبناتالعلميملك جابر علي العطار31142218

2689314تل الزعتر الثانوية للبناتالعلميهدى محمود حسن نوح31142231

2413187تل الزعتر الثانوية للبناتالعلميأروى لؤي ربيع المصري31142177

599305464تل الزعتر الثانوية للبناتالعلميمنار محمد موسى موسى31142221

8806092تل الزعتر الثانوية للبناتالعلميندين مازن خالد حموده31142223

9623871تل الزعتر الثانوية للبناتالعلميأماني جمال مبارك بريك31142184

9311013تل الزعتر الثانوية للبناتالعلميأميمه محمد عطيه ابو خريس31142187

9361409تل الزعتر الثانوية للبناتالعلميروان محمد منصور الزعنون31142203

9603712تل الزعتر الثانوية للبناتالعلميأسيل محمد صالح زكي أبو حميده31142181

9435515تل الزعتر الثانوية للبناتالعلمينور مروان فضل الزين31142228

599605497تل الزعتر الثانوية للبناتالعلميايمان محمد دياب غريب31142191

9470366تل الزعتر الثانوية للبناتالعلمينسايم رامي سعدي العطار31142224

7793003تل الزعتر الثانوية للبناتالعلميأمل محمد أحمد األشقر31142185

9768280تل الزعتر الثانوية للبناتالعلمياالء يوسف محمود قحمان31142183

9478848تل الزعتر الثانوية للبناتالعلميمنى فالح محمد المصري31142222

9529542تل الزعتر الثانوية للبناتالعلميبتول عبد السالم عبد اللطيف االشقر31142196

9094605تل الزعتر الثانوية للبناتالعلميهيام باسم محمد الكرد31142235

5195117تل الزعتر الثانوية للبناتالعلمييارا نظمي يوسف أبو جراد31142237

7212523تل الزعتر الثانوية للبناتالعلميريهام محمد هاشم االنقح31142204

599237931تل الزعتر الثانوية للبناتالعلميمنار خالد سليمان كحيل31142220

9248188تل الزعتر الثانوية للبناتالعلميسلمى رائد شحده زقوت31142208

5400055تل الزعتر الثانوية للبناتالعلميريهام هشام محمد عبد العزيز31142205

2585524تل الزعتر الثانوية للبناتالعلميسالي مصطفى عبدهللا قحمان31142207

4165983تل الزعتر الثانوية للبناتالعلميرنده كامل محمد ورش اغا31142200

8294885تل الزعتر الثانوية للبناتالعلميصابرين صابر عبد العبسي31142213

9463247تل الزعتر الثانوية للبناتالعلميمرام ناصر عبد الحميد عواد31142217

9761871تل الزعتر الثانوية للبناتالعلميعفاف فالح عوني حموده31142214

8841617تل الزعتر الثانوية للبناتالعلميملك ياسر عبد الرزاق الشرفا31142219

2119935تل الزعتر الثانوية للبناتالعلميسوزان محمد سليم معروف31142210

9402019تل الزعتر الثانوية للبناتالعلميروان أحمد سليمان حموده31142201

2811056تل الزعتر الثانوية للبناتالعلميهناء عزات يوسف غبن31142234

8059436تل الزعتر الثانوية للبناتالعلميأسماء سهيل محمد طنبوره31142179

599732835تل الزعتر الثانوية للبناتالعلميدلين وحيد شفيق عبدهللا31142198

599614381تل الزعتر الثانوية للبناتالعلميبتول خالد صبحي األشقر31142195

8836153تل الزعتر الثانوية للبناتالعلميروان اياد محمد ابو شملخ31142202

9563272تل الزعتر الثانوية للبناتالعلميداليا هشام كامل ابو حليمة31142197

5848909تل الربيع الثانوية للبناتاألدبيسوسن وائل محمد الترامسي31106713

599354766تل الربيع الثانوية للبناتاألدبيماري نسيم محمد الرضيع31106746

598779633تل الربيع الثانوية للبناتاألدبيصفيه هاني محمود عبد العال31106724

595088833تل الربيع الثانوية للبناتاألدبيآيه عصام محمد عبد العزيز31106669

9166408تل الربيع الثانوية للبناتاألدبيأسماء حاتم محمد عليان31106632

599565383تل الربيع الثانوية للبناتاألدبيأسماء ماهر محمد صالحه31106634

599521647تل الربيع الثانوية للبناتاألدبيأنسام رأفت رزق طنطيش31106656

9691734تل الربيع الثانوية للبناتاألدبيحال أنور حسام مهنا31106679

9343603تل الربيع الثانوية للبناتاألدبيحنين حسن عودة ابو مرسه31106681

597759844تل الربيع الثانوية للبناتاألدبياالء نبيل يوسف رجب31106644

592354064تل الربيع الثانوية للبناتاألدبيشيماء محمد رجب بكر31106716

599601095تل الربيع الثانوية للبناتاألدبينهيل وجيه خليل الشافعي31106766

595061523تل الربيع الثانوية للبناتاألدبيسوزان هاني علي شاهين31106712

599246702تل الربيع الثانوية للبناتاألدبيأسيل حسن فتحي قعدان31106635



599560991تل الربيع الثانوية للبناتاألدبيفاطمة زياد خالد رجب31106739

592709334تل الربيع الثانوية للبناتاألدبيملك رشاد مصطفى زايد31106758

599618004تل الربيع الثانوية للبناتاألدبيصفا وفيق عبد القادر احمد31106721

8776157تل الربيع الثانوية للبناتاألدبيمدلين نافذ عثمان حرب31106747

595414088تل الربيع الثانوية للبناتاألدبيتغريد مريد فايق غبن31106676

599696356تل الربيع الثانوية للبناتاألدبيرانيه نائل يوسف الكيالني31106689

595640256تل الربيع الثانوية للبناتاألدبيساره عبد الكريم فتحي سمور31106703

7232853تل الربيع الثانوية للبناتاألدبيعائشة ربحي سليمان فدعوس31106727

599211578تل الربيع الثانوية للبناتاألدبيميساء سمير محمد البلي31106761

597239455تل الربيع الثانوية للبناتاألدبيهبه خالد عيد شقوره31106773

9172068تل الربيع الثانوية للبناتاألدبيأسيل عارف حسن عبد الدايم31106636

599247801تل الربيع الثانوية للبناتاألدبيغادة مراد يوسف غبن31106733

599580754تل الربيع الثانوية للبناتاألدبيسامية فايز محمد عبدهللا غبن31106705

9406870تل الربيع الثانوية للبناتاألدبيأسيل محمد مسلم أبو عمرو31106638

598290458تل الربيع الثانوية للبناتاألدبيريم امين محمد الكحلوت31106699

592829657تل الربيع الثانوية للبناتاألدبيغاده عالء جبر سالم31106732

599170593تل الربيع الثانوية للبناتاألدبيأسماء رائد رزق سلمان31106633

594548884تل الربيع الثانوية للبناتاألدبيآيه محمد محمود المدهون31106673

599099584تل الربيع الثانوية للبناتاألدبيامنة أحمد بركه ابو نصر31106650

8914555تل الربيع الثانوية للبناتاألدبيدينا بشير أحمد المقوسي31106686

599710271تل الربيع الثانوية للبناتاألدبيايه عدنان أحمد زقوت31106668

598798743تل الربيع الثانوية للبناتاألدبياخالص باسم حسن ابو ندى31106625

599458497تل الربيع الثانوية للبناتاألدبيسجود مصطفى علي خير الدين31106706

595566575تل الربيع الثانوية للبناتاألدبينور الهدى ياسر يوسف دواس31106768

9260947تل الربيع الثانوية للبناتاألدبيرنا اياد محمود عوده31106692

599853138تل الربيع الثانوية للبناتاألدبيشهد وائل محمود قاسم31106715

598898190تل الربيع الثانوية للبناتاألدبيألحان اياد خضر الخطيب31106646

599542320تل الربيع الثانوية للبناتاألدبيايه زياد ابراهيم غانم31106667

599344493تل الربيع الثانوية للبناتاألدبيايمان عادل عبد الخالق ظاهر31106663

9370941تل الربيع الثانوية للبناتاألدبيسندس عماد مصطفى سلمان31106710

599929353تل الربيع الثانوية للبناتاألدبيدنيا نيسان عبد هللا غبن31106684

595334041تل الربيع الثانوية للبناتاألدبيأمل نبيل عيسى الخطيب31106649

9147402تل الربيع الثانوية للبناتاألدبيايه رائد أحمد الرحل31106666

599309865تل الربيع الثانوية للبناتاألدبيشيماء موسى علي الدره31106717

595109103تل الربيع الثانوية للبناتاألدبيأريج نصر رشاد البدي31106627

9651268تل الربيع الثانوية للبناتاألدبيأزهار ابراهيم محمد ابو خاطر31106628

599766337تل الربيع الثانوية للبناتاألدبيكفا زياد عرفات عبد الدايم31106741

597579893تل الربيع الثانوية للبناتاألدبيمروه رامي حامد ابو عمرو31106752

9569392تل الربيع الثانوية للبناتاألدبيفايزة عاطف محمد المدهون31106740

599884301تل الربيع الثانوية للبناتاألدبيربى عنان عمر كيالني31106690

8823423تل الربيع الثانوية للبناتاألدبيسعدة نضال خضر الدحنون31106707

599166053تل الربيع الثانوية للبناتاألدبينفين خالد محمد ابو ربيع31106764

7063950تل الربيع الثانوية للبناتاألدبيتمام جبريل محمد حامد31106677

9855456تل الربيع الثانوية للبناتاألدبيمالك اياد أحمد عقل31106755

599744637تل الربيع الثانوية للبناتاألدبيمريم عماد سعيد زايد31106754

599949948تل الربيع الثانوية للبناتاألدبيأمنيه محمد أحمد عقل31106654

594413657تل الربيع الثانوية للبناتاألدبيمالك عاهد محمود حمدونه31106756

599624575تل الربيع الثانوية للبناتاألدبيأسيل علي حسن رجب31106637

599683050تل الربيع الثانوية للبناتاألدبيأنوار عبدهللا محمد قمر31106659

9429940تل الربيع الثانوية للبناتاألدبيايمان احميد أحمد الرضيع31106660

9620531تل الربيع الثانوية للبناتاألدبيبراء محمد عيسى مسلم31106675

597656670تل الربيع الثانوية للبناتاألدبيسالي علي سعيد ورش اغا31106704

598779333تل الربيع الثانوية للبناتاألدبيمرح ابراهيم ابراهيم المدهون31106749

598684839تل الربيع الثانوية للبناتاألدبياالء علي فهمي البراوي31106643

598982212تل الربيع الثانوية للبناتاألدبيديانا بسام عبد المجيد رجب31106685

598290525تل الربيع الثانوية للبناتاألدبياسالم أيمن فتحي عدوان31106630



592147857تل الربيع الثانوية للبناتاألدبيمالك نائل محمود عايش31106757

598982973تل الربيع الثانوية للبناتاألدبيأميرة سالم رجب سالم31106655

592645133تل الربيع الثانوية للبناتاألدبيوفاء محمود عبد الكريم الدقس31106779

9066284تل الربيع الثانوية للبناتاألدبيهند رائد رزق البراوي31106776

599420260تل الربيع الثانوية للبناتاألدبيمنار عبد سعدي زايد31106759

9834111تل الربيع الثانوية للبناتاألدبيامنه مروان محمد ثاري31106653

2141898تل الربيع الثانوية للبناتاألدبيروان هاني يونس عبد النبي31106697

597044888تل الربيع الثانوية للبناتاألدبيغزالن اياد عبدهللا عفانة31106736

599156325تل الربيع الثانوية للبناتاألدبيرواء عالء زكي عليان31106694

2122656تل الربيع الثانوية للبناتاألدبينهاد محمد عايش عليان31106765

597081228تل الربيع الثانوية للبناتاألدبيايمان رجب محمد ابو صقر31106662

599916260تل الربيع الثانوية للبناتاألدبيغالية شاهر خالد ابو جراد31106734

599896066تل الربيع الثانوية للبناتاألدبينورا يوسف عبد المجيد ابو سالمه31106771

595749377تل الربيع الثانوية للبناتاألدبيايه منير محمد سالم31106674

599481853تل الربيع الثانوية للبناتاألدبيايمان جمال محمد طاهر المسلمي31106661

599725587تل الربيع الثانوية للبناتاألدبيدينا نهاد علي خير الدين31106688

598290458تل الربيع الثانوية للبناتاألدبيمريم امين محمد الكحلوت31106753

599282395تل الربيع الثانوية للبناتاألدبيأريج اياد اسعد الطنه31106626

9155836تل الربيع الثانوية للبناتاألدبيشرين أحمد مدعان بلي31106714

599282395تل الربيع الثانوية للبناتاألدبياالء اياد اسعد الطنه31106641

599429457تل الربيع الثانوية للبناتاألدبينور هللا حرب محمد بالل31106767

599907411تل الربيع الثانوية للبناتاألدبيايه فتحي سعيد سعده31106671

597795676تل الربيع الثانوية للبناتاألدبيعال أحمد عبد الوهاب عبدهللا31106729

5804407تل الربيع الثانوية للبناتاألدبيفاتن زياد أحمد النجار31106737

599915598تل الربيع الثانوية للبناتاألدبيهدايه محمد أحمد العالول31106775

598990229تل الربيع الثانوية للبناتاألدبياالء يوسف حمد الوحيدي31106645

9473990تل الربيع الثانوية للبناتاألدبينريمان أيمن محمد طه31106762

599271253تل الربيع الثانوية للبناتاألدبياسماء أحمد محمود مسعود31106631

599656202تل الربيع الثانوية للبناتاألدبيخديجه طه رمضان صباح31106682

595234568تل الربيع الثانوية للبناتاألدبيريم أيمن علي قداس31106700

8727812تل الربيع الثانوية للبناتاألدبيضحى شاهر خالد النجار31106726

599457072تل الربيع الثانوية للبناتاألدبيريتا عدنان يونس ابو سمره31106698

597731665تل الربيع الثانوية للبناتاألدبيأنوار سعيد موسى الدعبله31106658

52541295تل الربيع الثانوية للبناتاألدبيصفاء رأفت محمد أبو حالوب31106722

7844987تل الربيع الثانوية للبناتالعلميروز عزام خالد المسلمي31142686

598988596تل الربيع الثانوية للبناتالعلميروال مساعد سعيد حمدونه31142687

599879911تل الربيع الثانوية للبناتالعلميهيا عاهد رسمي الرفاتي31142714

599147402تل الربيع الثانوية للبناتالعلمينور رائد أحمد الرحل31142705

598288991تل الربيع الثانوية للبناتالعلميسهير أيمن عمر االخرس31142691

599167723تل الربيع الثانوية للبناتالعلميزينب عطاهللا اسماعيل عزام31142688

599470465تل الربيع الثانوية للبناتالعلميملك محمد ابراهيم ابو دالخ31142697

592284121تل الربيع الثانوية للبناتالعلميهيما رائد محمد ابو ربيع31142716

599309189تل الربيع الثانوية للبناتالعلميياسمين علي حسن حويله31142719

592813138تل الربيع الثانوية للبناتالعلميهبه خالد هديب رضوان31142709

599448704تل الربيع الثانوية للبناتالعلميهدى عامر محمد عليان31142713

568530009تل الربيع الثانوية للبناتالعلميسمر ناجي شاكر زياره31142690

597602821تل الربيع الثانوية للبناتالعلميهداية حماد ابراهيم الشريف31142711

9521652تل الربيع الثانوية للبناتالعلميبيان حسام اسماعيل ابو سمره31142673

598121867تل الربيع الثانوية للبناتالعلميغدير جمعه أحمد الرحل31142694

8289029تل الربيع الثانوية للبناتالعلميامنه نبيل نمر وادي31142668

597192070تل الربيع الثانوية للبناتالعلمينرمين محمد عبد الهادي طه31142703

2254424تل الربيع الثانوية للبناتالعلميهيا منذر جواد العاوور31142715

599152711تل الربيع الثانوية للبناتالعلميملك معين عبد القادر عليان31142698

597208386تل الربيع الثانوية للبناتالعلميمنال حسين يوسف غبن31142700

9405549تل الربيع الثانوية للبناتالعلميبراء بهجت حسن الضابوس31142671

9783044تل الربيع الثانوية للبناتالعلمينعمه ناصر محمد بالل31142704



594360575تل الربيع الثانوية للبناتالعلميوردة ابراهيم خميس علوان31142717

599629817تل الربيع الثانوية للبناتالعلميديانا بشير خضر غبن31142678

5239944تل الربيع الثانوية للبناتالعلميوفاء سليمان عبدهللا علوان31142718

599781060تل الربيع الثانوية للبناتالعلميايمان عبدهللا حسن الزيتي31142669

9783476تل الربيع الثانوية للبناتالعلميسجى خالد حسن عبيد31142689

595852221تل الربيع الثانوية للبناتالعلميهبه فايز حسن ايوب31142710

7831268تل الربيع الثانوية للبناتالعلميمروه نائل عاطف ابو ندى31142696

597195233تل الربيع الثانوية للبناتالعلميرنين وائل شفيق الكيالني31142681

595220628تل الربيع الثانوية للبناتالعلميامنه تيسير محمد غبن31142667

599345442تل الربيع الثانوية للبناتالعلميهداية سالم محمد نصار31142712

592782865تل الربيع الثانوية للبناتالعلميمنار كمال جمال سالم31142699

599776004تل الربيع الثانوية للبناتالعلميرهام معين محمد طشطاش31142682

595602497تل الربيع الثانوية للبناتالعلميتغريد هاني عبد المعطي مسعود31142674

8163792تل الربيع الثانوية للبناتالعلمينوره خليل محمد رمضان ابو بنات31142707

599074861تل الربيع الثانوية للبناتالعلميبراء خالد محمد الدحنون31142672

9563666تل الربيع الثانوية للبناتالعلميندى رامي سعد فرج31142702

595981657تل الربيع الثانوية للبناتالعلميروان عبدهللا محمد رمضان ابو بنات31142683

567316371تل الربيع الثانوية للبناتالعلميروان وائل صالح غبن31142685

599875694تل الربيع الثانوية للبناتالعلميهبه اسماعيل يونس منصور31142708

595968514تل الربيع الثانوية للبناتالعلميمنى ابراهيم محمد غبن31142701

9955767بيت الهيا الثانوية للبنيناألدبييوسف فريد يحيى حوسو31102199

8667756بيت الهيا الثانوية للبنيناألدبيأنس محمد صالح المصري31102122

2540099بيت الهيا الثانوية للبنيناألدبيحمدي محمد أحمد عياده31102132

9449187بيت الهيا الثانوية للبنيناألدبيحمزة اياد ربحي عليان31102133

9916421بيت الهيا الثانوية للبنيناألدبيصالح الدين اسامه حماد ابو شقفه31102145

9171725بيت الهيا الثانوية للبنيناألدبيمحمد مهدي محمد ديب البراوي31102175

9147326بيت الهيا الثانوية للبنيناألدبيزياد أحمد سليم سعده31102139

9308879بيت الهيا الثانوية للبنيناألدبيمحمد اسعد محمود ابو جراد31102165

7800959بيت الهيا الثانوية للبنيناألدبييونس جالل محمد ورش اغا31102203

2212841بيت الهيا الثانوية للبنيناألدبياحمد مجدي خالد الزين31102111

9930721بيت الهيا الثانوية للبنيناألدبيهالل عمار فتحي بنات31102196

8338252بيت الهيا الثانوية للبنيناألدبيمحمد عوض محمد حموده31102170

7206857بيت الهيا الثانوية للبنيناألدبيابراهيم طالل محمود عوده31102105

8037327بيت الهيا الثانوية للبنيناألدبيعدي دياب سمير المصري31102155

9015853بيت الهيا الثانوية للبنيناألدبيعبد الكريم كيالني عبد الكريم كيالني31102151

9498244بيت الهيا الثانوية للبنيناألدبيأحمد عطيه شمس سلمان31102109

9188080بيت الهيا الثانوية للبنيناألدبيمحمد نضال خميس عليان31102176

9790025بيت الهيا الثانوية للبنيناألدبيمحمد سهيل فهمي البراوي31102169

599832506بيت الهيا الثانوية للبنيناألدبيأسامة محمد أحمد ابو شماس31102116

7888763بيت الهيا الثانوية للبنيناألدبيأسامة أحمد اسعد القبط31102114

9332450بيت الهيا الثانوية للبنيناألدبيمعاذ حاتم فتحي الحواجري31102184

9669097بيت الهيا الثانوية للبنيناألدبيحمزة جاسر فهمي البراوي31102134

9341833بيت الهيا الثانوية للبنيناألدبيساهر عاطف نوفل قحمان31102141

9639821بيت الهيا الثانوية للبنيناألدبيمياس خالد جمال سلمان31102191

9843396بيت الهيا الثانوية للبنيناألدبيمحمد مريد سعدي ورش اغا31102173

9874639بيت الهيا الثانوية للبنيناألدبيعبدهللا رمضان جودت الزعنون31102154

9628199بيت الهيا الثانوية للبنيناألدبيعدي عز الدين محمد ابو حميده31102156

9496383بيت الهيا الثانوية للبنيناألدبيلواء شادي محمد الحلو31102163

9807664بيت الهيا الثانوية للبنيناألدبيثائر أيمن محمود قحمان31102128

2079298بيت الهيا الثانوية للبنيناألدبينور الدين رمزي محمد فودة31102195

4360225بيت الهيا الثانوية للبنيناألدبيحمزه حسين يوسف القبط31102135

2271190بيت الهيا الثانوية للبنيناألدبينصر هللا عبد هللا صالح ابو ربيع31102192

597923800بيت الهيا الثانوية للبنيناألدبيمصطفى محمد مصطفى فلفل31102183

599714611أم الفحم الثانوية للبناتاألدبيحنين ابراهيم يوسف المدهون31106267

599790658أم الفحم الثانوية للبناتاألدبيأريج رأفت محمود مقاط31106244

598327590أم الفحم الثانوية للبناتاألدبيكفاية زهير محمد غبن31106297



599775048أم الفحم الثانوية للبناتاألدبيسجى مصطفى عبد اللطيف الضابوس31106286

599756827أم الفحم الثانوية للبناتاألدبيأسيل تميم حسن الغندور عبدهللا31106249

599420992أم الفحم الثانوية للبناتاألدبيمنى ايهاب عمر الضابوس31106305

598973614أم الفحم الثانوية للبناتاألدبيرهام حاتم محمد صبح31106281

2490592أم الفحم الثانوية للبناتاألدبيمي صقر محمد رباح العطار31106309

595154544أم الفحم الثانوية للبناتاألدبيعلياء حسام عرفه معروف31106296

7890220أم الفحم الثانوية للبناتاألدبيعال خضر عصام المزيني31106295

595210686أم الفحم الثانوية للبناتاألدبيندى عبد الباسط ديب حميد31106311

599949904أم الفحم الثانوية للبناتاألدبيرنين بسام خميس زايد31106279

598834014أم الفحم الثانوية للبناتاألدبيمارلين شكري ديب أبو الخير31106301

598282583أم الفحم الثانوية للبناتاألدبيجوليا يوسف صالح اللوح31106266

2492330أم الفحم الثانوية للبناتاألدبيسمر عثمان عيسى زايد31106289

599528740أم الفحم الثانوية للبناتاألدبياسالم نائل منصور طنبوره31106246

99344939أم الفحم الثانوية للبناتاألدبيصبرين رمضان عودةهللا أبو خوصة31106294

599947107أم الفحم الثانوية للبناتاألدبياالء رائد محمود عباس31106250

599279620أم الفحم الثانوية للبناتاألدبيايه عبد الفتاح كامل ابو حليمة31106260

9810720أم الفحم الثانوية للبناتاألدبيسعده منير أحمد معروف31106288

9237840أم الفحم الثانوية للبناتاألدبينسيبه مازن محمود ابو نحل31106313

598362988أم الفحم الثانوية للبناتاألدبيدعاء محمد ابراهيم الشمالي31106269

599881530أم الفحم الثانوية للبناتاألدبيربا اكرم ادريس خضير31106272

598148250أم الفحم الثانوية للبناتاألدبياسراء غسان رجب معروف31106245

599015279أم الفحم الثانوية للبناتاألدبيمجد ابراهيم محمود ابو علبة31106302

592106566أم الفحم الثانوية للبناتاألدبيايمان ياسر أحمد السحار31106257

592520103أم الفحم الثانوية للبناتاألدبيياسمين عبد الكريم محمد معروف31106328

8309781أم الفحم الثانوية للبناتاألدبيياسمين بسام عادل غبن31106324

599618594أم الفحم الثانوية للبناتاألدبيرحاب حسين محمد موسى غبن31106274

599628579أم الفحم الثانوية للبناتاألدبيوالء وليد محمد االدهم31106323

597186618أم الفحم الثانوية للبناتاألدبيياسمين عبد العزيز ابراهيم الحوراني31106327

598262946أم الفحم الثانوية للبناتاألدبياحالم باسم مصطفى غانم31106242

599888222أم الفحم الثانوية للبناتاألدبيياسمين زاهر عبد المعطي عابد31106326

2463197أم الفحم الثانوية للبناتاألدبيشيماء شاهر محمد الشرفا31106292

599635360أم الفحم الثانوية للبناتاألدبيمنيرة اشرف كامل الخالدي31106307

598333422أم الفحم الثانوية للبناتاألدبيرنين خالد محمد ابو حليمة31106280

599874184أم الفحم الثانوية للبناتاألدبيأنوار فايق عبد الفتاح الغفري31106254

9739455أم الفحم الثانوية للبناتاألدبيزينب هاني حرب ابو حليمة31106283

599629347أم الفحم الثانوية للبناتاألدبيابتسام منتصر عبد الرحمن حامد31106241

598678505أم الفحم الثانوية للبناتاألدبيبسمه عيد موسى أبو خوصة31106262

599811589أم الفحم الثانوية للبناتاألدبيليال مسعود أحمد غنيم31106298

59998563أم الفحم الثانوية للبناتاألدبيلينا عالء ديب العطار31106300

8723008أم الفحم الثانوية للبناتاألدبياسماء أحمد رزق ابو ليله31106247

8377317أم الفحم الثانوية للبناتاألدبيبسمه يوسف عادل غبن31106263

592107083أم الفحم الثانوية للبناتاألدبيسها فضل كمال سالم31106290

9189952أم الفحم الثانوية للبناتاألدبيهدى عبد الناصر خليل الغرباوي31106319

598190138أم الفحم الثانوية للبناتاألدبيصابرين جهاد صالح غبن31106293

599567163أم الفحم الثانوية للبناتاألدبيوالء نعيم حرب ابو حليمة31106322

598775744أم الفحم الثانوية للبناتاألدبيبيسان أحمد فايز التوم31106265

599602357أم الفحم الثانوية للبناتاألدبيبيان حاتم ادريس خضير31106264

9449363أم الفحم الثانوية للبناتاألدبينهى رامي حسن غبن31106316

599811560أم الفحم الثانوية للبناتاألدبياالء سامي يوسف معروف31106251

599570876أم الفحم الثانوية للبناتاألدبيديانا عبد السالم محمد انصيو31106270

59733955أم الفحم الثانوية للبناتاألدبيسارة ياسين علي زايد31106284

2776618أم الفحم الثانوية للبناتاألدبيريم عباس مخيمر ابو حليمة31106282

597844599أم الفحم الثانوية للبناتاألدبيايناس مريد بشير معروف31106258

9570065أم الفحم الثانوية للبناتاألدبينفين نائل سعدي العطار31106314

9703387أم الفحم الثانوية للبناتاألدبيربا محمد يوسف السلطان31106273

7579794أم الفحم الثانوية للبناتالشرعيايمان خليل عليان العر31133536



599832225أم الفحم الثانوية للبناتالشرعيشيماء ياسر عبدهللا علوان31133543

9917728أم الفحم الثانوية للبناتالشرعيتحرير اسماعيل يوسف خليل31133538

599566415أم الفحم الثانوية للبناتالشرعيسجا زكري مصباح العطار31133540

9595334أم الفحم الثانوية للبناتالشرعيإسالم أكرم صالح المقوسي31133531

599010517أم الفحم الثانوية للبناتالشرعياروى وجيه نعمان صبح31133530

599780767أم الفحم الثانوية للبناتالشرعيأسماء محمد عبد الفتاح جبر31133533

9817266أم الفحم الثانوية للبناتالشرعيشيماء حسين سالم حيدر31133542

599088976أم الفحم الثانوية للبناتالشرعيسماح عفيف محمد سعيد عوض31133541

9619655أم الفحم الثانوية للبناتالشرعياسالم حسن سالم حيدر31133532

599265825أم الفحم الثانوية للبناتالشرعيعبير خضر محمود عساف31133544

599352650أم الفحم الثانوية للبناتالشرعيايه عبد الرؤوف محمود العطار31133537

597565328أسامة بن زيد الثانوية للبنيناألدبيمحمود خالد سعدي اجنيد31103048

595566049أسامة بن زيد الثانوية للبنيناألدبيعبد الحكيم عدنان داود الشنطي31103003

595980530أسامة بن زيد الثانوية للبنيناألدبيعبد المجيد رائد عبد المجيد ابو جبل31103009

599531474أسامة بن زيد الثانوية للبنيناألدبيسائد اياد محمد نصر31102987

599463821أسامة بن زيد الثانوية للبنيناألدبيمحمد عماد خميس نصر31103039

592680719أسامة بن زيد الثانوية للبنيناألدبيأنور منير انور الشوربجي31102959

599791569أسامة بن زيد الثانوية للبنيناألدبيحسن ناصر سعيد جمعه31102977

598766840أسامة بن زيد الثانوية للبنيناألدبيسعدي عايد سعدي اجنيد31102992

592440021أسامة بن زيد الثانوية للبنيناألدبيانس رائد خليل الدرفيل31102958

598708487أسامة بن زيد الثانوية للبنيناألدبيصهيب خضر يوسف مقاط31103001

598708487أسامة بن زيد الثانوية للبنيناألدبيعبد الرحمن خضر يوسف مقاط31103004

599707670أسامة بن زيد الثانوية للبنيناألدبيعدنان ايمن عدنان شاهين31103014

599341050أسامة بن زيد الثانوية للبنيناألدبيمصطفى نهاد محمد دردونه31103054

592200347أسامة بن زيد الثانوية للبنيناألدبيعبدالرحمن عبدهللا ابراهيم ابو حيه31103011

599760778أسامة بن زيد الثانوية للبنيناألدبيالمعتصم باهلل عبد المجيد أحمد بهجه31102957

598836181أسامة بن زيد الثانوية للبنيناألدبيمحمد رجب رمضان دكه31103033

599267732أسامة بن زيد الثانوية للبنيناألدبيمحسن أحمد مصطفى بهجه31103026

599425140أسامة بن زيد الثانوية للبنيناألدبيابراهيم محمد سالم الناعوق31102942

599470143أسامة بن زيد الثانوية للبنيناألدبيعبد الكريم سعيد داود طالب31103006

597195017أسامة بن زيد الثانوية للبنيناألدبياحمد عوض محمود ثاري31102949

599922350أسامة بن زيد الثانوية للبنيناألدبيمحمود فايق اسماعيل المطوق31103051

595720002أسامة بن زيد الثانوية للبنيناألدبيمحمد أحمد ابراهيم شاهين31103027

599116838أسامة بن زيد الثانوية للبنيناألدبيصبحي عمر محمود ابو النور31103000

599410361أسامة بن زيد الثانوية للبنيناألدبيسامر بشير سالم الناعوق31102988

592705673أسامة بن زيد الثانوية للبنيناألدبينائل بالل دياب مهره31103057

599443881أسامة بن زيد الثانوية للبنيناألدبيرأفت نعيم ربيع دردونه31102982

599242092أسامة بن زيد الثانوية للبنيناألدبياحمد يحيى احمد حموده31102954

598058595أسامة بن زيد الثانوية للبنيناألدبيأحمد نافذ محمد عوض31102951

599636407أسامة بن زيد الثانوية للبنيناألدبيخالد عبد المنعم مصطفى البرش31102978

599190949أسامة بن زيد الثانوية للبنيناألدبيعبدالحليم محمود خليل بخيت31103010

595068326أسامة بن زيد الثانوية للبنيناألدبيمالك سفيان عبد الرحمن الصعيدي31103024

599577722أسامة بن زيد الثانوية للبنيناألدبيتقي الدين محمد جمعه يوسف الدبور31102968

599223225أسامة بن زيد الثانوية للبنيناألدبيادم عماد حسن ابو سمك31102955

599447176أسامة بن زيد الثانوية للبنيناألدبينور سميح درويش ابو حالوه31103064

599857037أسامة بن زيد الثانوية للبنيناألدبيبشار اشرف عبد الرؤوف االشقر31102963

597606233أسامة بن زيد الثانوية للبنيناألدبيكريم نعيم مصطفى البنا31103021

592067520أسامة بن زيد الثانوية للبنيناألدبياحمد سعد الدين محمد المطوق31102944

599880254أسامة بن زيد الثانوية للبنيناألدبينادر محمد ناصر النجار31103058

597570079أسامة بن زيد الثانوية للبنيناألدبينور الدين عوض هللا محمود العطل31103063

599216423أسامة بن زيد الثانوية للبنيناألدبينبيل معين محمد مخيمر31103061

597187346أسامة بن زيد الثانوية للبنيناألدبيوائل اياد رمضان صقر31103066

599410343أسامة بن زيد الثانوية للبنيناألدبيسعيد فارس سعيد عوض31102993

599419210أسامة بن زيد الثانوية للبنيناألدبيزكريا محمود عبد عوض31102986

597235029أسامة بن زيد الثانوية للبنيناألدبيسعد موسى جمعه النجار31102991

599615064أسامة بن زيد الثانوية للبنيناألدبيمهند ابراهيم محمود ريحان31103056



599620807أسامة بن زيد الثانوية للبنيناألدبيعيد مصباح مصطفى مهره31103016

597743502أسامة بن زيد الثانوية للبنيناألدبيعبد هللا زايد محمد منصور31103008

599354796أسامة بن زيد الثانوية للبنيناألدبيغسان محمود خميس الداعور31103017

9192334أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيعبد الرحمن كمال محمد عثمان31102515

592220027أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيأسامة أحمد محمود السحار31102405

595602206أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيعالء جالل جميل شرف31102552

599634502أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيمازن خالد محمود طبيل31102588

599726101أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيمهند فريد أحمد الحسني31102703

598915280أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيمحمد عبد الرحمن ابراهيم ظاهر31102637

599013362أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيمحمد عمر ديب ريان31102644

2741911أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيجهاد ابراهيم اسماعيل مسعود31102450

599797248أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيياسر محمد محمود المدهون31102726

598996068أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيمرسال محمد جمعه عبد الرحمن اللداوي31102690

599165676أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيمحمود اياد اسماعيل حجازي31102670

599464095أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيتيسير منير تيسير عويضة31102446

9462264أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيمحمد جهاد سمير القطناني31102614

599630684أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيزكي رائد زكي الفيري31102483

592243535أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيوائل اكرم شحادة عواد31102718

594021882أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيأمين نعيم فايز شقوره31102425

567001079أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبياحمد محمد علي حماد31102393

598674009أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيأحمد حسن محمود مطر31102369

599993810أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيياسر عمار محمود الدريني31102725

599223239أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبياحمد عزيز محمد العنزي31102379

599015099أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيمحمد خالد عمر الكحلوت31102620

9245867أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيمحمود عصام محمود ظاهر31102679

599710066أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيمحمود فضل هللا نمر ابو عيدة31102682

599853398أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيكريم سمير محمد سرور31102585

592200758أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيأحمد يوسف محمد عياده31102402

599539891أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيرامي مصطفى مصطفى زقوت31102477

594521340أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبياحمد خالد أحمد سالم ديب31102370

599340761أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيابراهيم محمد ابراهيم المدهون31102358

9860824أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبياياد محمد شحده ابو الفحم31102433

599453349أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيمحمد مدحت صالح ابو ركبه31102653

592503018أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيمحمد رأفت جميل أبو القمصان31102624

599858612أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيأنس محمد نظير مقبل31102429

599757048أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيمحمد أحمد ابراهيم العر31102594

599271402أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيعدي سليمان عبد الرحمن ابو شعر31102541

567199050أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيمهند رائد محمد اليازجي31102701

599768148أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيضياء الدين سهيل عبد الفتاح المدهون31102501

9348480أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيمحمود عبد الناصر محمد رجب31102678

595148444أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبياحمد شوقي سليمان ابو الجديان31102375

9245128أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيزاهر جمال حسان البسيوني31102479

9854047أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيوئام طالل ابراهيم شعالن31102717

599540360أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبييوسف عبد الناصر ديب الهندي31102735

599738497أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيابراهيم رمزي فؤاد جلهوم31102354

599625725أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيحسين ناصر حسين السيد31102467

9492377أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيمحمد خالد محمد داود31102621

599805004أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيخليل عصام خليل شاهين31102475

599799872أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيعبد الحميد أحمد عبد الحميد وادي31102510

2145643أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيمعاذ حمدهللا العبد مطر31102696

597920597أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيمحمد عبد الرحمن محمد النيرب31102638

9738131أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيحسين ماجد حسين الرنتيسي31102466

599441777أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيعاطف عبد الرحمن ابراهيم المصري31102506

597738135أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيكرم محمود سعيد مليحه31102584

597114821أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيمحمد عوني محمود الكفارنه31102645

599606558أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيمحمد هاني سلطان الوحيدي31102663



599857524أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيمحمود عماد محمد ابو ركبه31102681

592235422أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيعلي خالد رمضان االسود31102557

595628718أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيفخري ابراهيم فخري عفانة31102575

9861686أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبياحمد نبيل صبحي العاجز31102398

595052307أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيأسامة محمد سالمه الخطيب31102412

599264459أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيمحمد انجد عبد المجيد عفانة31102598

599667322أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيمحمود نضال عبد الجواد الشرافي31102688

599527139أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيغسان محمود مصلح صالح31102568

598923935أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيعمر عطا شحده النجار31102562

7722214أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبياسماعيل إبراهيم محمد المدهون31102416

9151919أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيفارس محمد جابر منصور31102572

599681094أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيمحمد عبد الحفيظ نافذ ابوسالم31102634

5062497أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبياحمد اسماعيل أحمد ابو القمصان31102363

597026504أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيموفق محمد يوسف الحاج احمد31102707

594149120أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيعالء رأفت عبد الرحمن احمد31102553

599790858أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيابراهيم سعيد دياب الصيفي31102355

9348480أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبياحمد عبد الناصر محمد رجب31102378

9485137أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبييوسف عصام حسن أبو عميرة31102736

599450558أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيبشار رامز عبد الكريم المدهون31102441

599345784أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيحمزه دياب عثمان شحادة31102471

9300618أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيطه عبد الكريم أحمد ابو اليخني31102505

599940004أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيمحمد يوسف عبد الحميد ابوسعدة31102669

592840447أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيمحمود محمد عبد الرحمن أبو حمام31102684

599344614أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبياسامة ابراهيم مراد الكردي31102404

597922610أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيأنس رأفت سعيد ابو فول31102427

599742749أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيحسني رأفت علي عصفوره31102462

599764966أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيعبد هللا محمد محمد صالح31102529

599480761أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيمحمد عماد حسن الشيخ31102643

599634183أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبييوسف هاشم حسن ابو العيش31102738

599696801أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبينبيل يحيى محمد ابوسيف31102709

599531778أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيعبد هللا اسماعيل سعيد لبد31102522

599315058أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيمروان عماد شاكر الحجار31102692

9321045أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيمهند حمدي عبد اللطيف الشلفوح31102700

599614588أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيمحمد عيسى طه شحادة31102646

592585469أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيعبد هللا منير موسى الهسي31102531

599276282أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيعدي أحمد عقل ابو جلهوم31102540

592018851أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيعبد اللطيف ابراهيم عبد اللطيف رضوان31102521

599376127أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيصالح محمد صبحي العاجز31102494

599452876أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبياحمد أيمن محمد خضر31102366

599689180أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبياحمد عماد محمد غباين31102381

9766558أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيمحمد وائل دياب الفالوجي31102664

592395757أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيسائد عايش أحمد قاسم31102487

598687346أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيعز الدين رأفت محمود سلمان31102547

592097233أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيعمر رائف محمد سرحان31102560

599179302أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيابراهيم ناصر يوسف خليل31102359

599408041أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيمحمد كمال جمال شاليل31102651

599531981أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيجمعه اشرف جمعه حبوب31102449

592462454أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيأحمد محمد مرزوق سلمان31102395

7830036أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيمحمد أحمد زياده جاسر31102595

599413795أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيبراء محمود رجب ابو صفيه31102439

599688953أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيأشرف هاني عمر عروق31102418

597510292أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيصالح الدين زياد خليل النجار31102496

599197993أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيضياء جهاد خليل نجم31102502

599905080أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيعبدهللا خالد نزار جودة31102536

599953738أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيمحمد رائد فرج هللا عدوان31102623

599666125أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيحسن أحمد علي البلعاوي31102459



597663024أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيزكريا أحمد عبدهللا عوض31102482

595586555أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيأحمد ماجد عبد الهادي الشيخ31102386

592478342أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيمنصور زهير عصام الشاويش31102699

599542808أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيفادي محمد سعيد االعرج31102571

599310299أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيمحمد عبد الرازق عوض حمدونه31102636

594044850أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيالحسن حامد محمد احمد31102419

599347380أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيمحمد وائل محمود المدهون31102666

599867158أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبينزار محمد اسماعيل مقداد31102710

8338382أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيفراس زاهد ابراهيم الشمالي31102576

599405279أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيمحمد بسام حلمي أبو سلطان31102606

599687802أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيعلي محمد علي الحساسنه31102558

599261663أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيميسره حاتم ابراهيم احمد31102708

599745069أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبييوسف ابراهيم يوسف ابو ديه31102732

597333004أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيعبد الرحمن فكري أحمد حيدر31102514

599095651أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيمحمد باسل محمد ابو عوكل31102604

598765016أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيعز الدين محمد عبد ربه النجار31102549

595135082أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيمحمد حمزه عبد اللطيف حموده31102618

599751894أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيمحمد فتحي عبد القادر البلبيسي31102648

592404846أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيعالء زياد خليل كلش31102554

9738141أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيمحمود عاطف عبد الهادي احمد31102675

599460300أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيمحمود عبد السالم محمود المزعنن31102676

592029234أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيمحمود عبد العزيز جبريل ابو زهير31102677

599852159أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيعبد المجيد طالل حسن ابو الفحم31102533

8650711أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيمجدي اشرف مجدي ظاهر31102592

599052171أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيمحمد منير عبد الرؤوف عكاشه31102656

598277538أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيابراهيم حسن عطيه بلى31102353

599699172أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيأحمد انور جبر اعبيد31102365

599691104أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيأحمد فؤاد محمود الشريف31102382

595050631أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيمهند عطا ابراهيم العريني31102702

595611673أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيجبر الدين علي جبر العجرمي31102447

598097064أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيصهيب حسني محمد عوده31102499

569921198أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيمحمد وليد عطا مسعود31102668

592477773أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيمحمد رامز محمود كلوب31102625

599371064أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيمحمود محمد ابراهيم صيام31102683

592879340أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبينعيم اشتيوي عودة العزازمه31102713

599689414أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيمحمد فضل سالم ابو شريعه31102650

592788828أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيزياد امجد خضر الكردي31102484

594373476أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيسائد زياد حسن عبيد31102485

9611093أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيمحمد باسل كمال عبد العال31102603

9891086أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيالمنتصر باهلل هشام سالمه المصري31102421

595171416أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيمحمد مفيد عبد القادر احمد31102655

598710522أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبييحيى محمود عبد الرحمن جاسر31102730

2863628أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيمحمود محمد محمود شاهين31102685

592228362أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيحسني عبد هللا حسني سليمان31102463

599188484أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيأحمد عالء أحمد العريني31102380

9855703أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبينور الدين مروان محمد الكردي31102714

598881297أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيأحمد سامي عطوه عبد النبي31102374

599565115أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبياحمد نبيل محمد ابو سعدة31102399

599164434أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبياحمد محمد محمود عزيز31102394

599466143أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيمحمد حسن محمود ظاهر31102616

594011237أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيمحمد محمد حسين منصور31102652

592825343أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيمحمود عطا عبد الغني المقيد31102680

599740698أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيمحمد جابر علي عليان31102612

597165405أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيمحمد سلمان هويشل العزازمه31102632

599414840أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيأيمن محمد عبد المعطي سعد31102436

599615122أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيأحمد محمد جمعه عابد31102390



567755283أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيأدهم عبد الحفيظ مصباح الددح31102403

9466041أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيخالد رامز خالد أبو ركبه31102473

592707582أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبياسالم محمود حسن الكحلوت31102415

599740704أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيمحمد ابراهيم علي جردات31102593

592233694أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيساهر نشأت عطا جابر31102491

594250278أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيعدي محمد زياده نصار31102544

594048903أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيأحمد اسماعيل أحمد الرنتيسي31102364

599442249أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيماهر عوض جمال العيله31102590

599831958أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيأسامة لؤي ديب الهندي31102411

592409778أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيمحمد اكرم محمد ظاهر31102597

598834862أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيمحمد معين لطفي عوده31102654

599349853أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيعبد القادر تيسير محمود الحلبي31102518

597747365أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبييوسف محمود شعبان مليحه31102737

599717850أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبياحمد بشير حسين غباين31102367

599187873أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيعطا هللا زياد عزمي عطا هللا31102550

599869006أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبينظمي محمد نظمي أبو كلوب31102712

597566816أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيمحمد سامي حسين عليان31102629

598690410أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيمحمد عبد الحي سليم ابوعيطة31102635

599412688أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيمحمد علي شحده ابو ناموس31102642

599837557أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيمحمد هاشم محمد صبيحه31102661

592974542أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيعبد هللا عبد المعطي عبد المجيد محمد احمد31102525

599414840أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيأمجد محمد عبد المعطي سعد31102422

599792151أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيمحمد عبدهللا علي ضاهر31102640

594143920أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيمصطفى عمر خميس جابر31102694

595313199أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيياسر اسامه يوسف الشريف31102724

599497292أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيسامح رمضان علي حماد31102489

595444916أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيأحمد محمد رشدي األزرق31102391

599543420أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيأسامة رأفت جابر حسونة31102406

592717814أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيعدي عادل عبد السالم عكاشه31102542

599344833أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيمحمد موسى فارس صالح31102657

592755445أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيعبد الرحمن جالل محمود طافش31102512

597396967أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيأحمد مؤنس أحمد ابو نصر31102385

599953757أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيمحمود ياسر محمد دعيج31102689

595674148أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيبهاء رفيق محمد مغاري31102444

599486214أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيعبدهللا عطا عبدهللا جودة31102537

599148035أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيأمير أحمد عبد اللطيف سويلم31102423

599066390أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبياحمد محمد أحمد الشريف31102388

595126730أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيجهاد عماد اسماعيل قمر31102452

597363644أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيمؤمن عبد المجيد خليل ابو العيش31102587

599723908أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيعبد هللا محمد يعقوب ابو مطر31102530

8883576أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيمحمود روحي موسى قرموط31102673

599242105أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيكرم فايز عبد السالم عابد31102583

597580041أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيمحمد زهير ابراهيم المدهون31102627

592439160أحمد الشقيري الثانوية للبنيناألدبيمحمد هاني أحمد أحمد31102662

599467457أحمد الشقيري الثانوية للبنينالريادة و األعمالعبد هللا سهيل حسان رضوان31160033

592396607أحمد الشقيري الثانوية للبنينالريادة و األعمالمصطفى محمد ابراهيم كتكت31160040

592408496أحمد الشقيري الثانوية للبنينالريادة و األعمالياسر خالد ابراهيم الشيخ احمد31160043

567720088أحمد الشقيري الثانوية للبنينالريادة و األعمالأسامة شريف محمد العسكري31160025

599237844أحمد الشقيري الثانوية للبنينالريادة و األعماللؤي معين رمضان ابو حجازي31160037

597776616أحمد الشقيري الثانوية للبنينالريادة و األعمالزهير محمد زهير الكحلوت31160030

599716331أحمد الشقيري الثانوية للبنينالريادة و األعمالأنس محمد حسن الزعانين31160026

599848418أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميمحمد عماد خليل عابد31141294

598099064أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميمحمد نبيل صابر عوض31141306

9310515أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميمحمد ماهر أحمد اعبي31141301

9606515أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميعبد القادر عيد عبد القادر صباح31141251

599245121أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميأحمد عبد الجابر خضر الخالدي31141190



597114090أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميمحمد اياد خالد قنوع31141281

599347273أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميعبد الكريم هاني عبد الكريم سمور31141254

9978110أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميعمر عز الدين رشيد عوده31141272

599348227أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميأدهم عبد السالم محمد عوده31141201

599603195أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميأنيس نافذ عمار الكحلوت31141214

599626488أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميمهند محمد يوسف سرحان31141322

599330658أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميعمر اسماعيل رزق الشريف31141271

592353241أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميكرم عبد القادر علي مهادي31141276

599790279أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميمحمد رسمي محمد حسان31141288

599855225أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميأحمد سالمه محمود ابو زعيتر31141189

599691802أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميمحمد سلطان محمد العربي31141289

598097933أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميمؤمن محمد عابد يوسف31141278

597844822أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميصالح الدين عبد الرحيم جبر صالح31141242

8369710أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميمحمود بهجت حسين السحار31141313

597195392أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميأنس أحمد عبد الفتاح يحيى31141213

599450996أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميمحمد عاطف سامي الحلو31141290

567536002أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميمحمود خالد حسين عوده31141314

599322928أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميعبد الكريم محمد عبد الكريم ابو حسين31141253

594406314أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلمياحمد اشرف عبد الرحمن احمد31141183

597883213أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميعبد الرؤوف ريامي عبد الرؤوف الخالدي31141246

599701321أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميمحمد رائد رجب بابا31141285

595877714أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميمحمود ايهاب محمود العسكري31141312

592990916أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميمحمود محمد سميح ابو ندى31141316

9261993أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميمحمود احمد محمود دبيك31141310

595096000أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميمحمد رائد سمير الحلبي31141286

598917111أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميخالد معين فايق ابو الجليل31141232

599480213أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميحسام رمضان يوسف احمد31141227

599629667أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميوائل معين محمود عماد31141330

597195392أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميوسيم أحمد عبد الفتاح يحيى31141331

599400304أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميعالء رفعت ايوب ايوب31141266

599869310أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميصالح رمزي فوزي ابو عمشه31141243

592678816أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميمعتصم ماهر خليل نعيم31141318

9831609أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميعبد هللا رزق حسن البابا31141257

599760977أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميمحمد مهدي عثمان ابو زايده31141304

599245752أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميحسام محمد حسن مصطفى31141228

9478880أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميزياد عبد هللا زياد أبو القمصان31141234

562005038أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميمحمد أسامة عبد الرحمن عبدالنبي31141279

599567133أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلمياشرف محمد موسى ابو تيلخ31141208

594560325أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميأحمد نصر خليل الكحلوت31141197

599171239أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميأحمد زياد حسين الوالي31141187

592794554أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميموسى حسن موسى موسى31141323

592071763أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميباسل عبد الرحمن نايف الصليبي31141216

598815106أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميعبد الرحمن محمد عبد الحافظ الخالدي31141249

7181403أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميأحمد نهاد شنون جراد31141199

599687758أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميأسامة نائل محمد يحيى31141205

599902226أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلمييحيى جميل حسين شاهين31141334

599562005أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميعالء سعيد محمد العنزي31141267

599275182أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميوسيم رائد ابراهيم احمد31141332

594223706أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميمحمد يوسف سعيد احمد31141309

599865889أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميالمعتصم باهلل غسان مجدي المشهراوي31141211

599445150أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميعالء اسامه عاصي غبون31141265

592395887أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميمهند اسماعيل حسين الغرباوي31141319

599458446أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميأحمد سامح حنفي أبو الطرابيش31141188

599804095أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلمييوسف علي فوزي اصمامه31141337

599692927أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميحسام رائد محمد روبين عوكل31141226

595396442أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلمييوسف رزق عبد الرحيم البرعي31141336



2762197أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميأحمد موسى جمال شاليل31141195

598142349أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميمحمد فايق رجب جاسر31141297

592774286أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميعبد هللا حسن عبدهللا الشنطي31141256

599464638أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلمياحمد محمد أحمد حجازي31141194

599416051أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلمينديم عالء محمد مصلح31141329

599743085أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلمياسماعيل بشير اسماعيل الغندور31141206

599851043أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميابراهيم جهاد حسين السحار31141181

599737568أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميعبد الكريم اكرم ديب سرحان31141252

599600471أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميعبد الرحمن زكريا طه شحادة31141248

597955348أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميمحمود عبد الناصر ايوب كرسوع31141315

592147961أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميناصر منصور محمد ابو ركبه31141327

599476607أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميعبد الناصر بالل محمد الحويحي31141260

599849089أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميعزيز رأفت محمد ابودغيم31141264

9370950أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميسالم ماجد سالم العجرمي31141236

599330078أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميحسين خالد حسين قرموط31141229

9977720أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميسعيد منير عودة زملط31141239

599332317أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميمحمود نضال محمود سالم ديب31141317

599597165أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميأكرم زياد محمد الحاطوم31141210

599085690أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميعبد الرحمن معين محمود ابو عميره31141250

599222950أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميعلي صالح محمد ابو ركبه31141268

599848664أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلمياحمد حسن محمد ابو زيد31141185

569121124أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميمحمد أيمن عيسى عبد النبي31141282

597940675أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميأحمد ماجد أحمد أبو نوفل31141193

599222950أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميعثمان صالح محمد ابو ركبه31141262

599619878أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميلؤي رمزي محمد الزهيري31141277

598999594أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميعاصم صبري رضوان ابو ندا31141245

599300596أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلمياكرم جهاد محمد ظاهر31141209

599495788أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميمحمد هاشم محمود ابو ناصر31141308

599192344أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميمهند محمد تيسير ابو الكاس31141321

597881748أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلمييونس رجب رجب عليان31141340

599340894أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميادريس حسام ادريس ابو صفيه31141200

599306961أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميمحمد نبيل عبد الفتاح ابو الجديان31141307

592902071أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلمياسماعيل محمد اسماعيل خضر31141207

599734656أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميمحمد قاسم امين ابو ركبه31141299

599529476أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلمييوسف محمد عبد المجيد يوسف31141338

599871699أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميعبدهللا جمال عبد هللا ابو طريش31141261

599484345أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلمياحمد موسى محمود السحار31141196

9699164أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميمحمد عبد الكريم نظمي بالطه31141292

592605350أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميأحمد نضال موسى ابوهربيد31141198

599408026أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميبهاء الدين كامل عزمي عطا هللا31141223

8943395أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميسامر نافذ محمد الكحلوت31141238

599193192أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميمحمد اسامه وحيد البرعي31141280

595111454أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميبراء سامي نوفل الصيفي31141217

599994629أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميعبد الرحمن أيمن عبد الرازق ابو الجديان31141247

597366594أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميمحمد محمود محمد المبحوح31141302

598992709أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميبالل محمد حسين الشيخ31141221

599631863أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميأيهم محمد عبد اللطيف ظاهر31141215

599307735أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميخميس أحمد خميس الفيومي31141233

599464454أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميعز الدين نجيب مطر المقيد31141263

598858669أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميمحمد فؤاد عبدهللا عزيز31141295

599769940أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميمحمد ايهاب شنون جراد31141283

598838004أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميياسر عبد الحي توفيق قرموط31141333

592271404أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميأحمد عدنان أحمد النجار31141192

567175760أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلمياسامه احمد محمد ابو مطر31141202

599631473أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميعبد هللا غيث سليمان السواركه31141258

594460600أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميأحمد رفيق محمود ابو عوده31141186



599860214أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميبهاء الدين عادل عبد الرحمن ابو جاسر31141222

592310689أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميمحمد ماجد عبد الرحيم مطر31141300

9336869أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميمحمد مصطفى محمد العجرمي31141303

599619377أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميمحمد فادي مطاوع بالطه31141296

599248432أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميمحمد جالل رزق دبور31141284

599862145أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميعبد هللا جمال عبد الناصر محمد الحو31141255

592615516أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميحمزه عبدهللا رمضان شعبان31141230

599164474أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميبكر نعيم يونس سالم31141219

9691262أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميمحمد عطا محمد إبراهيم31141293

598923881أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلمياحمد عبدهللا أحمد اطبيل31141191

599497460أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلمياحمد حسام حسن الكحلوت31141184

9402277أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلمينديم احمد جميل العجرمي31141328

592073205أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميسالم أحمد محمد خلة31141235

599730689أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميعماد جمعه سالم ابو صفره31141269

9862232أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميمحمد فواز طلعت سالم31141298

599414342أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميمحمد رائد محمد عسكر31141287

598260454أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميفضل أحمد عبد اللطيف صالحه31141274

9715365أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميمهند عاهد عبدهللا دحالن31141320

592633737أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميمحمد نبيل سميح ابو ندى31141305

598934713أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلمييوسف ياسر حسن نصار31141339

599623552أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلمياسامة خالد محمد ابو جاسر31141203

592282904أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميطارق زياد مصطفى ابو حميدان31141244

599608809أحمد الشقيري الثانوية للبنينالعلميأمجد ماهر محمد لبد31141212

599920141أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبياحمد صامد حسن الغندور عبدهللا31102752

595175078أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيمحمد مغنم اسماعيل عبد الرحمن31102900

598850999أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيأسامه أحمد عبد الرحيم المنسي31102770

599195798أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيعبد هللا عماد محمود لبد31102838

592402597أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبينور الدين حسين حسن ابو حمام31102931

599871517أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيقاسم يحيى علي لوز31102857

595688839أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيصايل مصطفى محمد الحناوي31102822

599464441أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيمحمد جهاد عبد القادر نصار31102872

595171686أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيخليل محمد خليل شاهين31102808

599882266أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيكرم هاني جوده زملط31102860

599361337أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيابراهيم عادل ابراهيم العطاونه31102740

598887233أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبياحمد فادي محمد صالح31102763

597271885أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيأنس سليمان سمير عبد العال31102778

595238326أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبياحمد محمود أحمد العمودي31102766

597672211أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيمحمد ادم محمد ابوعيطة31102866

599624550أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيعبد هللا خالد ربحي تايه31102835

598990782أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيمحمد جواد علي بعلوشة31102873

592446609أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيمحمد محمود ربيع زقوت31102897

592721717أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيعبد الرحمن عوني عبد الهادي حميد31102831

82479791أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيمصباح محمد أحمد ابوسعدة31102920

599770694أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيبالل سامي عطا شقوره31102787

599681329أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيعبد هللا مصطفى رشدي ابوعيطة31102840

599921352أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيكرم رمضان حرب ابو حبل31102859

599927759أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيطالل عاطف طالل ابوسيف31102825

598926184أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيمحمد خالد ابراهيم السحار31102876

599845587أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيأنس ياسر اسماعيل الشرافي31102779

599372778أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيعاهد نائل حسين غريب31102828

598951192أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبياحمد ابراهيم أحمد الهرش31102744

599865618أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيابراهيم محمد جبريل قرموط31102743

595569173أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبينسيم عدنان عبد القادر ناجي31102929

599816699أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيضياء كمال محمد الملفوح31102823

9717197أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيمجد هشام كمال مي31102864

599521321أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيمحمد اياد صالح الخالدي31102868



599452487أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيأحمد رمضان محمود البرعي31102748

599847999أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيأسامة يوسف عواد الشرافي31102772

599489322أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيمحمد رامز محمد صالحه31102879

598292104أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيعبد هللا داود عبد الرحمن البلعاوي31102836

599856755أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيفيصل حسين حمد الوحيدي31102855

599282538أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيحسن جمال محمد الكرد31102797

599414188أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيفرج رياض ابراهيم ابو عيده31102854

599181814أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيبشار تيسير محمد أبو خوصة31102785

592721717أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيمحمد أحمد حسن ابو عيطه31102865

597393839أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيمحمود عاطف أحمد شاهين31102915

599370922أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيابراهيم مازن ابراهيم المبحوح31102741

599260901أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيعالء ممتاز محمد ابو حلوب31102844

599733807أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيحسن زياد يوسف حمادة31102798

597831844أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيأحمد سميح حسن ابو زايده31102751

599246730أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيمحمود نايف علي ابو جلهوم31102919

592010857أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبييحيى عبد الكريم محمد زملط31102939

598790304أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيميسرة عبد الحي محمود ريحان31102925

595647909أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبياحمد عبد الحكيم محمد محيسن31102753

599417381أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيمحمد سميح فريج عابد31102883

599332634أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبياحمد غازي ابراهيم امن31102762

599260672أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيأيوب مروان عبد اللطيف ابوسمعان31102781

595982598أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيطالل سيد سالم ابو عيدة31102824

599866944أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبياحمد عبد الكريم وليد سعيد عبيد31102756

598138393أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيشوقي يوسف شوقي سالم31102820

592024232أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيعبد الرحمن عبدهللا فهمي الدريني31102830

599413813أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيمحمد مروان سعيد حمدونه31102898

599374808أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيمحمد ياسر محمد العجوري31102907

599893271أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيالمعتصم باهلل مروان عبد الرحمن الصعيدي31102776

599683708أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيمحمد سامي محمد صالح31102882

595058507أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبياحمد ابراهيم محمد البحري31102745

599451129أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيلؤي سالم ناصر الحافي31102862

599727111أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيمحمد كمال سليم عبد  النبي31102896

598879611أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبياحمد محمد عبد الرحمن البلعاوي31102765

599400344أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيعبد القادر اياد عبد القادر ابو علي31102833

595656806أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيحمزه امين عبد عليان31102802

598892921أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيكاظم مهدي عبدهللا غريب31102858

598986146أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيحسام محمود حسين ابو طبق31102796

592461844أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيخالد اديب عبدهللا الحوراني31102803

598153124أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبييحيى ابراهيم أحمد تايه31102937

597738292أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيعاطف عمر افريج ابو جريده31102827

599417755أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيمحمود سهيل محمد ابو كلوسه31102913

599265766أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيأحمد اسامه عبد المعطي سعد31102746

598290378أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيمحمد يوسف محمد الدبس31102909

599867422أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيجبريل محمد جبر سالم31102793

599625673أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيحسن فريد محمد الكحلوت31102800

597782317أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيمحمد خالد رجب ابو قمر31102877

598840815أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيابراهيم خالد محمد عماد31102739

599633965أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيمحمد نزار عبد المجيد المقوسي31102902

599684476أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبياسماعيل حسين يوسف المجدالوي31102774

599407890أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيخالد منذر خميس الشيخ31102805

599223807أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيمحمد عزمي سليمان ابو حمد31102890

599066059أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيمحمد هيثم جمال ابو شرخ31102904

597749159أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيسلمان صبري سلمان ابو ناموس31102819

599713725أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيمحمد سهيل ديب غباين31102885

599334882أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيمحمود عصام محمد غنام31102916

595490858أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيعالء حسن خالد السيد31102843



9248045أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيفراس خليل نوفل قحمان31102851

599453352أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيمحمود طياب محمود نبهان31102914

598933533أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبييوسف جهاد لطفي الشلفوح31102940

599902232أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيعبد هللا محمد محمود ابو ربيع31102839

597191537أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيقاسم عطاف صبري ثاري31102856

599269680أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيمحمد مسعد عطيه السواركه31102899

599735255أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيفراس فايز شحادة ابو شدق31102853

599857731أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيفادي اشرف محمد رضوان31102849

597788311أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبياحمد عبدهللا محمد شحادة31102759

592176050أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيأحمد عوض عبد الكحلوت31102761

599629673أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبياسامه خالد محمد االشقر31102771

598997746أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيمحمد عادل سعيد صبابه31102886

598190330أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيأحمد هيثم جمال ابو شرخ31102767

595690042أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيمحمد سمير يوسف ابو عيدة31102884

599340770أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيانور محمد محمد قرموط31102780

9529519أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبياحمد زهير محمد النجار31102750

599348677أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيأشرف عيسى محمد عليان31102775

599882198أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيأحمد محسن أحمد شاهين31102764

599458825أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيمحمد عدنان حسن حويله31102889

599848675أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيثائر محمد أحمد مطر31102792

597995752أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيمحمد رمضان صابر رمضان قشقش31102880

599342445أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيسالم ابراهيم سالم ابو شريعه31102814

599865804أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيلؤي ابراهيم زكريا الهندي31102861

599416918أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيمحمد عبدهللا سليمان ابو عيدة31102888

59282326أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيأحمد ياسر أحمد حرب31102768

8899939أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبينبيل معين محمد ميمه31102928

597968132أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيساهر خالد عبد الرحمن المبحوح31102815

599604780أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيمؤيد يسري عبد الحي درويش31102863

599850072أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيساهر مهند محمدعبدالباسط ابو غبن31102816

594042133أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيحسين رائد حسين النجار31102801

599321989أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيعمرو محمد يونس ياغي31102847

595689821أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيمحمود خالد عبد القادر نصار31102911

599342324أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبينور اسامه عبد الفتاح ابو زعيتر31102930

594031459أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيمحمد نبيل محمود التوم31102901

597796126أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبياحمد عبد الهادي جابر عبدهللا31102757

592050221أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيخالد سمير شعبان الكريري31102804

598469844أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيحسن علي محمد تايه31102799

599162642أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيياسر اشرف عبد الرحيم ابو  مهادي31102934

599303687أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيعبد الكريم هاني عبد الكريم المدهون31102834

599624449أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبياسحق أيمن اسحاق العالول31102773

595933411أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيباسم ناهض خليل ابو معوض31102783

592477810أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيمحمود احمد محمد عزيز31102910

599717463أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيمحمد بهجت محمد عقل31102869

598288468أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيمصطفى حسن أحمد ياسين31102921

599429464أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيعبد الحي اسعد عبد الحي ابو صقر31102829

598181456أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيمحمد وائل محمد الكتري31102905

599025860أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيمحمد حسن ياسين عاشور31102875

599709598أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيمحمد ياسر أحمد عبد العاطي31102906

599734753أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبياحمد عبدهللا أحمد زيدان31102758

599492121أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيمحمد جميل يوسف احمد31102870

599785188أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيابراهيم ماهر مصباح شقوره31102742

599893747أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيزكريا موسى عبد ربه الزيتي31102811

599468231أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنيناألدبيناجي بالل ناجي زملط31102926

599166069أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميأنس رائد ربحي عليان31141369

594039839أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميوليد ضيف هللا محمد معروف31141505

599630706أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميعبد الرازق أحمد جبر سالم31141404



598844447أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميأحمد فايز طه بطاح31141359

9627256أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميابراهيم عطاهللا محمود ريحان31141345

599600049أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلمييحيى جمال محمد عبيد31141507

5656278أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميأحمد ناصر طياب نبهان31141363

599792929أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميمحمد عالء حسن حموده31141461

599692326أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلمينور الدين محمود عبد هللا عاشور31141501

597609182أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميأحمد سعد مصلح ابو خليفه31141355

598142000أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميمحمد محمود أحمد ريان31141473

599301316أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميمحمد محمود محمد رجب31141475

599412347أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميعبد القادر محسن أحمد حموده31141414

597880925أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميالسيد بالل خضر المرنخ31141367

599724729أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلمياحمد سليمان أحمد النجار31141357

598098759أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميعبدالرحمن صالح عبد الرحمن الصليبي31141421

2472348أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميانس مصطفى شعبان بابا31141370

599404670أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميعدنان سامي عدنان العجوري31141424

599442955أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميعمرو جمال شحادة عيسى31141430

598941000أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميمصطفى نبيل خليل حمش31141490

599462437أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميعبد المحسن فؤاد محمود ابوسالم31141420

598387001أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميحمزه خالد عطايا الكيالني31141387

599470724أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميقنديل عصام محمد القزاز31141439

599815453أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميمحمد علي عبد الفتاح يحيى31141464

599189946أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميمحمد كمال عبد هللا ابو سليمان31141469

592351935أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميمؤمن محمد كامل ابو حليمة31141440

599310343أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميبشار سعيد عبد الرحمن معروف31141375

599667204أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميمحمد رائد موسى غبن31141452

592308281أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميوسام أحمد ديب االنقح31141503

597629894أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميرشاد نائل عبد الرحمن معروف31141395

599866988أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميفادي عبد الحميد سعيد بدر31141433

597655414أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميمحمد عيد حكمت العطار31141467

599183324أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميمراد بشير ديب االنقح31141484

595850608أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميمحمود جميل محمد نصرهللا31141481

592024447أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميابراهيم شادي يوسف بطاح31141343

599806547أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميمحمد حسام محمد المقيد31141448

595947901أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميعبد هللا ماهر محمود جودة31141418

599702936أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميفراس فتحي كايد ابو مهادي31141434

597694564أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميعبد الرحيم اياد عبد الرحيم قزاعر31141411

599841889أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلمييزن أديب عبد الهادي ابو حلوب31141508

599600001أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميعبد الرحمن يوسف محمد عبيد31141410

599694667أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميمعتمد نصر مصطفى عكاشه31141494

5610217أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلمينعمان محمد نعمان ابو شملخ31141500

599636510أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميعدي محمد علي ارويشد31141426

9247749أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميعمر فضل عبد الكريم نايفه31141429

599462416أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميأيمن محمد محمود ابو زر31141373

595280800أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميمجاهد عبد الباري محمد خله31141442

599443753أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميمعتز سمير سعيد حمدونه31141491

599779239أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميابراهيم عماد محمد عاشور31141346

598909619أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميفادي رمضان عبدهللا الشريف31141432

599630741أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميمحمد حسن عبد الكريم قزاعر31141449

599780517أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميمحمد محمود جمال صيام31141474

592245555أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميمحمد نهاد أحمد ابو شماله31141477

9543439أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميابراهيم اسعد ابراهيم غبن31141342

599038247أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميمحمد اياد موسى االشقر31141447

599183507أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميعبد الرحمن ناصر عبد الرحمن ابو سمره31141409

598994036أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميسيف الدين كمال العبد الكحلوت31141397

592510660أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميمحمد خالد محمد معروف31141450

9635852أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميعبد الرحمن رائد موسى عليان31141406



599601097أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميأحمد اكرم صابر السحار31141349

2490044أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميقصي محمد حسين الكحلوت31141438

592117866أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميمصطفى أحمد وديع دردونه31141486

90345424أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميمحمد نائل تيسير اللوح31141476

9792630أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميمجد نبيل عبد اللوح31141445

599498335أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميمهند خضر جابر علي31141495

599716346أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميبراء هاشم محمد منصور31141374

598690486أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميعبد الرحمن اياد رسمي الرفاتي31141405

599794046أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميمحمد علي حسن مسعود31141463

599716346أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميعبد هللا هاشم محمد منصور31141419

592436251أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميقاسم اسماعيل أحمد معروف31141436

599534318أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميبالل عبد الهادي ديب ابو مهادي31141378

594266634أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميبالل يعقوب يوسف العطار31141380

599606901أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميأسامة بهجت رزق طنطيش31141364

597542637أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميبيان محمد عبد الرحمن تايه31141381

599310251أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميمحمد ماهر أحمد حجازي31141470

592117866أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميخالد أحمد وديع دردونه31141389

597788311أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميمجد عبدهللا محمد شحادة31141444

597163043أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميياسر عاهد محمد االستاذ31141506

597080986أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميخالد موسى حسن برهوم31141392

599855257أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميأحمد ماهر محمد بدر31141361

599636258أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميمحمد هاني حسن الدقران31141478

599654369أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميناهض اياد يوسف غبن31141498

599141634أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميمحمد عبدهللا فؤاد ريحان31141459

9654453أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميمراد وائل عبد الكريم الشافعي31141485

592076788أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميأحمد جميل صبحي حموده31141352

599157685أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميمحمد عمر نمر عبد الرحمن31141466

599773354أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميابراهيم محمد ابراهيم الزين31141347

599240503أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميمحمد وائل عدنان النمنم31141479

592869347أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميمصطفى محمود مصطفى فلفل31141489

592699096أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميسالم ابراهيم عطيه ابو عيدة31141396

599747998أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميبالل فؤاد أحمد المجبر31141379

598992123أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميصالح حامد اسماعيل الكحلوت31141400

599485051أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميضياء محمد اشرف حسن ابو حسين31141402

599780799أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميرشاد رشيد رشيد ابو سخيله31141394

592117866أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميبالل أحمد وديع دردونه31141376

599721635أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميأحمد بسام محمد ابو سليمان31141351

595180129أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميعدنان وائل عدنان ابو نصر31141425

9075755أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميأنس هاني رزق نايفه31141371

599331805أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميعبد الكريم محمد ربيع حمدية31141416

595726964أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميمهند زياد طه السويطي31141496

599716265أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميأحمد سعد محمد الدريني31141354

599406303أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميعبد العزيز أحمد عطا هللا ابو صفيه31141413

599760606أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميعلي حسن عبدهللا ابوزبيدة31141427

592632128أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميمحمد صالح محمد زكريا عسليه31141456

7632269أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميأحمد رفيق نوفل الصيفي31141353

59849563أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميأسامة حسن جوده عكاشه31141365

592288405أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميعبدهللا فتحي علي ابو شريعه31141423

598915516أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميحسن عمر محمد الحواجري31141385

599988373أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميحمزه ممتاز مصطفى ابو جراد31141388

599148587أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميمحمد عماد محمد العجوري31141465

597917025أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلمياسماعيل فتحي عبد الفتاح حموده31141366

599193888أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميابراهيم ادريس يوسف حموده31141341

595881538أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميخالد حازم عادل السلطان31141390

599617102أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميعمر حامد محمد حبيب الدبس31141428

597062827أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلمينبيل عاطف عبد الحي السلطان31141499



599158426أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميمصطفى محمد راغب النمنم31141488

599309709أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلمياحمد ماهر شعبان الغندور31141360

592352470أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميخالد عنان محمد طنبوره31141391

2120446أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميعبدالرحيم عدنان حسن حموده31141422

592233002أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميمعتصم نضال عمر ابوزينة31141493

595060218أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميوسام سعود عبد الفتاح روميه31141504

597794732أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلمياحمد محمد رجب ابو قمر31141362

599029522أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميمحمد شفيق محمد المبحوح31141454

2481757أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلمياحمد فؤاد غازي فرج هللا31141358

592024710أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميالمؤمن باهلل عالء محمد الحلبي31141368

597065488أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميمعتصم فهمي نوري طنبوره31141492

2492545أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميتيسير مدحت تيسير السحار31141382

598982250أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميمحمد عاطف عبد الرحمن ابو جاسر31141457

599465046أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميحازم محمد صابر فايق غبن31141384

599664930أبو عبيدة بن الجراح الثانوية للبنينالعلميعباده ابراهيم سعيد معروف31141403

599371121الكويت الثانوية للبناتاألدبيبيسان عاطف جبر الحلو31106384

9352559الكويت الثانوية للبناتاألدبيروان عطا حسن صالحه31106423

599012115الكويت الثانوية للبناتاألدبيهديل شفيق حسن صالحه31106543

592100568الكويت الثانوية للبناتاألدبيياسمين نعيم محمود البرعي31106557

592220615الكويت الثانوية للبناتاألدبينور عصام جمال شاليل31106526

599770980الكويت الثانوية للبناتاألدبيأماني هاني بشير صالحه31106357

599448267الكويت الثانوية للبناتاألدبيايمان شفيق محمد أبو الكاس31106368

9794680الكويت الثانوية للبناتاألدبيغدير اسماعيل خليل ابو العيش31106479

592633913الكويت الثانوية للبناتاألدبيرفيقه محمد مصباح الحلبي31106415

9930307الكويت الثانوية للبناتاألدبيفاطمة ماجد حسن االشقر31106484

9883134الكويت الثانوية للبناتاألدبيهبه بشير محمد محمود31106535

599703398الكويت الثانوية للبناتاألدبيمرح فهد عبد السالم ابو الجديان31106504

599752030الكويت الثانوية للبناتاألدبيحنين حسين عبد العزيز ابوعيطة31106393

599789871الكويت الثانوية للبناتاألدبيبيسان محمد عيسى صالح31106385

2459547الكويت الثانوية للبناتاألدبيصابرين حسن ابراهيم صالحه31106468

5239583الكويت الثانوية للبناتاألدبيلما سيد محمود ابو رزق31106489

592677378الكويت الثانوية للبناتاألدبيمرام فوزي جمعه شاهين31106502

599779237الكويت الثانوية للبناتاألدبيهاله فرج أحمد عويضه31106533

599760560الكويت الثانوية للبناتاألدبيسهير محمد خير أحمد سمسوم31106457

597727340الكويت الثانوية للبناتاألدبيسجى اياد عبد السالم ابو الجديان31106442

599685081الكويت الثانوية للبناتاألدبيمرام عبد الكريم محمد ظاهر31106501

598814905الكويت الثانوية للبناتاألدبيليلى أحمد خليل المدهون31106491

599667585الكويت الثانوية للبناتاألدبيأسيل هاني اسعد البراوي31106348

2076162الكويت الثانوية للبناتاألدبيهديل فايز محمد المدهون31106545

599534584الكويت الثانوية للبناتاألدبيشيماء سعدي محمد شاليل31106466

599322214الكويت الثانوية للبناتاألدبيحنين طالل محمد البرعي31106395

8389706الكويت الثانوية للبناتاألدبيهند عبد العزيز محمد ورش اغا31106547

599462653الكويت الثانوية للبناتاألدبياسراء وائل منصور عويضة31106338

598700331الكويت الثانوية للبناتاألدبيفاطمة نايف سالمه الغوانمه31106485

592108206الكويت الثانوية للبناتاألدبيفرح عالء يحيى ابو عرب31106486

597224268الكويت الثانوية للبناتاألدبيمرام رائد محمد نصار31106500

595634115الكويت الثانوية للبناتاألدبيضحى اياد محمد ابو الجديان31106470

597709821الكويت الثانوية للبناتاألدبيأروى أحمد محمود ابو قايده31106330

599780309الكويت الثانوية للبناتاألدبينور محمد مصباح الزيان31106530

598887338الكويت الثانوية للبناتاألدبيساره جودت جودت خليل31106441

599348601الكويت الثانوية للبناتاألدبينور محمد صبري سلمان31106528

595236460الكويت الثانوية للبناتاألدبياسراء محمد عبد الباري عطا هللا31106335

599497738الكويت الثانوية للبناتاألدبيسمر زكي محمد ابو غزه31106453

599630443الكويت الثانوية للبناتاألدبيليلى ناصر محمد شقوره31106493

7663070الكويت الثانوية للبناتاألدبيهديل حسن نجيب شومر31106541

9171892الكويت الثانوية للبناتاألدبيروال أحمد خليل مسعود31106431



9767269الكويت الثانوية للبناتاألدبيفرح مازن عايش الضميري31106487

599238044الكويت الثانوية للبناتاألدبيمنال ايهاب نعيم ابو نصر31106514

9180101الكويت الثانوية للبناتاألدبيياسمين سلطان مصطفى الغلبان31106555

599449147الكويت الثانوية للبناتاألدبيأسماء اسامه عطا صيام31106343

598340124الكويت الثانوية للبناتاألدبياالء نبيل علي دهمان31106353

597744359الكويت الثانوية للبناتاألدبيايمان محمد محمد طه31106370

597117896الكويت الثانوية للبناتاألدبيتسنيم رائد اسماعيل مطر31106389

595126787الكويت الثانوية للبناتاألدبياسراء محمد نصري المدهون31106336

598260337الكويت الثانوية للبناتاألدبيمرام ديب خالد الغزاوي31106499

599780770الكويت الثانوية للبناتاألدبيوفاء رامي محمود ابو ريا31106549

598929603الكويت الثانوية للبناتاألدبيأسماء نافذ عبد الرؤوف المبحوح31106345

569377337الكويت الثانوية للبناتاألدبيمنال أحمد عبد الوهاب الغندور31106513

597795979الكويت الثانوية للبناتاألدبياالء كمال نصري المدهون31106352

598829766الكويت الثانوية للبناتاألدبيدفلة ابراهيم صبري ابو شماس31106406

597795770الكويت الثانوية للبناتاألدبيهال نافذ عوده مرسي31106546

592814835الكويت الثانوية للبناتاألدبيريهام تيسير ابراهيم ابو ندى31106438

599448985الكويت الثانوية للبناتاألدبيبيسان نصر خميس رضوان31106386

592812840الكويت الثانوية للبناتاألدبيتساهيل خليل حسن ابو مطر31106387

2494482الكويت الثانوية للبناتاألدبيبراء عبد الكريم محمد المقادمه31106381

9611314الكويت الثانوية للبناتاألدبيعبير شوقي عبد العزيز ابو نادي31106474

595418459الكويت الثانوية للبناتاألدبيايه عبد الكريم محمود ابو قمر31106375

599165443الكويت الثانوية للبناتاألدبيمرح أحمد محمد صالحه31106503

592455541الكويت الثانوية للبناتاألدبيوعد حاتم صالح الحج صالح31106548

599731614الكويت الثانوية للبناتاألدبيتيمه سعيد عبد الحي ابو زايده31106391

599636537الكويت الثانوية للبناتاألدبيبيسان حازم محمد مطر31106383

2150789الكويت الثانوية للبناتاألدبيروزان عوض سليم المدهون31106430

599057894الكويت الثانوية للبناتاألدبيعلميه يعقوب أحمد ابو مطر31106478

597144143الكويت الثانوية للبناتاألدبيأديم جمال محمد حنونه31106329

592450123الكويت الثانوية للبناتاألدبيمنار محمد خالد الشاويش31106512

599282585الكويت الثانوية للبناتاألدبيفاتن توفيق رجب ابو نصر31106482

9729733الكويت الثانوية للبناتاألدبيربا رفيق مصطفى ابو مطر31106413

599222876الكويت الثانوية للبناتاألدبيداليه اياد فوزي ابو جراد31106402

597618577الكويت الثانوية للبناتاألدبيأسيل وائل سعد الواليده31106349

9354748الكويت الثانوية للبناتاألدبيشذى ادريس عبد الرؤوف المبحوح31106461

7651922الكويت الثانوية للبناتاألدبيفاتن أيمن علي عليان31106481

599632818الكويت الثانوية للبناتاألدبياسالم محمد محمود عليان31106341

599471023الكويت الثانوية للبناتاألدبيسلسبيل عدنان زكي عز الدين31106447

599328920الكويت الثانوية للبناتاألدبينور نائل حلمي صيام31106531

597488466الكويت الثانوية للبناتاألدبياالء يوسف أحمد المقوسي31106354

599622566الكويت الثانوية للبناتاألدبياسراء ناهض فؤاد العسكري31106337

599468159الكويت الثانوية للبناتاألدبيانتصار أحمد محمد درابيه31106362

599330760الكويت الثانوية للبناتاألدبيرانيه مجدي خميس رضوان31106412

9915578الكويت الثانوية للبناتاألدبياصاله محمد فايز ابو قمر31106350

7666508الكويت الثانوية للبناتاألدبيمرام امجد فتحي سويلم31106498

599571399الكويت الثانوية للبناتاألدبيملك كمال محمد ابو هزاع31106509

598265088الكويت الثانوية للبناتاألدبيمنار عاطف ديب حجازي31106510

592706070الكويت الثانوية للبناتاألدبينور محمد عبد الفتاح ابودغيم31106529

598811483الكويت الثانوية للبناتاألدبيروان عيد دياب ابو جراد31106424

597782889الكويت الثانوية للبناتاألدبيامال وليد عبد الرحمن عز الدين31106356

597603391الكويت الثانوية للبناتاألدبيتغريد زياد جمعه ابو عقل31106390

598392071الكويت الثانوية للبناتاألدبيفاطمة الزهراء هيثم أحمد ابو النصر31106483

595607093الكويت الثانوية للبناتاألدبياسماء صالح محمد الطنه31106344

599030819الكويت الثانوية للبناتاألدبيهدى حسن عبد الرحمن مطر31106539

599306416الكويت الثانوية للبناتاألدبيدعاء رأفت عبد الكريم التلولي31106405

599330484الكويت الثانوية للبناتاألدبيشمس زهير أحمد ابو قمر31106464

599489442الكويت الثانوية للبناتاألدبياسراء ابراهيم أحمد المبحوح31106333



2450406الكويت الثانوية للبناتاألدبيغدير حسن محمد المقيد31106480

599627166الكويت الثانوية للبناتاألدبيمريم عوض محمد عوكل31106508

599162726الكويت الثانوية للبناتاألدبيرنين سمير محمود عزيز31106417

598840657الكويت الثانوية للبناتاألدبيياسمين محمد فهمي الشرافي31106556

599434343الكويت الثانوية للبناتاألدبيياسمين حسن علي الشعراوي31106554

599920358الكويت الثانوية للبناتاألدبيحنين فتحي عبد الكريم حويله31106396

9343970الكويت الثانوية للبناتاألدبيريما عبد الحفيظ عثمان ابو سالم31106435

597717929الكويت الثانوية للبناتاألدبيايه جمال رمضان ابو شكيان31106372

595053224الكويت الثانوية للبناتاألدبيشيماء مروان محمود االستاذ31106467

599689753الكويت الثانوية للبناتاألدبيأنوار ماجد محمد ابو جلهوم31106366

599724825الكويت الثانوية للبناتاألدبيايه جهاد مصباح الزيان31106373

592438325الكويت الثانوية للبناتاألدبيبراء محمد زكي مصلح31106382

599611271الكويت الثانوية للبناتاألدبيحليمه عبدهللا عبد العظيم عسليه31106392

599692270الكويت الثانوية للبناتاألدبيامنه رائد مرفق الشرافي31106359

9057878الكويت الثانوية للبناتاألدبييارا نشأت عبد الكريم التلولي31106552

597097075الكويت الثانوية للبناتاألدبيناريمان حسن محمود جابر31106522

597080652الكويت الثانوية للبناتاألدبيتسنيم اسماعيل أحمد الكحلوت31106388

592227904الكويت الثانوية للبناتاألدبيضحى سهيل عبد العاطي التلولي31106471

599405404الكويت الثانوية للبناتاألدبيهاله محمود جمعة القيشاوي31106534

595991280الكويت الثانوية للبناتاألدبيشيرين وائل محمد ابو جراد31106465

599564520الكويت الثانوية للبناتاألدبيمجد عماد سمير القطناني31106496

592690402الكويت الثانوية للبناتاألدبيهبه زكريا محمد قاسم31106536

599224696الكويت الثانوية للبناتاألدبيأيه نبيل عبد المجيد علي31106378

599320517الكويت الثانوية للبناتاألدبينور صالح رمضان األعرج31106525

599853475الكويت الثانوية للبناتاألدبيرانيا فريد جلهوم جلهوم31106411

599462683الكويت الثانوية للبناتاألدبيرواء سهيل زهدي النحال31106419

599449942الكويت الثانوية للبناتاألدبيسماح ابراهيم محمد صالح31106448

595172644الكويت الثانوية للبناتاألدبيمي حسن ديب سمور31106518

59345879الكويت الثانوية للبناتاألدبيسمر مصطفى عبد الحي حسنين31106454

599492195الكويت الثانوية للبناتاألدبيشذا سهيل أحمد ابو عاشور31106460

9710206الكويت الثانوية للبناتاألدبيايه نضال جابر ابو سلعه31106379

597809971الكويت الثانوية للبناتاألدبيمروة اسامه يوسف المغاري31106505

597866990الكويت الثانوية للبناتاألدبيلينا حسن أحمد ريان31106494

595939798الكويت الثانوية للبناتاألدبيحياة علي محمد ابو ناصر31106399

599024533الكويت الثانوية للبناتاألدبيدالل بشير محمود البهتيمي31106407

599411885الكويت الثانوية للبناتاألدبيياسمين يوسف شحده الحو31106558

599334748الكويت الثانوية للبناتاألدبيأسيل هارون عبد الهادي لوز31106347

592158779الكويت الثانوية للبناتاألدبيوالء اسعد عبد المعطي ابوسمعان31106551

599600817الكويت الثانوية للبناتاألدبيياسمين ابراهيم عبد القادر الكحلوت31106553

592112664الكويت الثانوية للبناتاألدبياسالم حسن نعيم الطرابيش31106340

597416063الكويت الثانوية للبناتاألدبيعال هاشم عبد ابو هليل31106477

599207761الكويت الثانوية للبناتاألدبيايه ياسر طالب خضر31106380

9414593الكويت الثانوية للبناتاألدبيالعنقاء محمد نمر ابو الكاس31106355

599717519الكويت الثانوية للبناتاألدبيديمه ماهر محمد ابو شومر31106410

592047285الكويت الثانوية للبناتاألدبيسها سهيل محمود البربار31106456

7780880الكويت الثانوية للبناتاألدبيمي محمد حسن ابو سليمان31106519

9058880الكويت الثانوية للبناتاألدبيسماح حسن محمد ابو مسلم31106450

598768182الكويت الثانوية للبناتاألدبيداليا محمد عبدهللا الترابين31106401

54147973الكويت الثانوية للبناتاألدبيروان بشير يوسف المقيد31106421

597694623الكويت الثانوية للبناتاألدبيروان نافذ عطيه ابو قمر31106429

2451598الكويت الثانوية للبناتاألدبيدعاء جمال يوسف ابو طرابيش31106404

597362446الكويت الثانوية للبناتاألدبيمنى غازي محمد عليان31106515

599857811الكويت الثانوية للبناتاألدبيعال تحسين عبد الفتاح عوده31106476

9915679الكويت الثانوية للبناتاألدبيأميرة رأفت حسن ابو زايده31106360

598877975الكويت الثانوية للبناتاألدبيروان ناصر عبد المجيد عثمان31106428

9170417الكويت الثانوية للبناتاألدبيأريج نهاد سالمه ابوزعنونة31106331



599882927الكويت الثانوية للبناتاألدبيسجى رائد يوسف ابو ديه31106443

9841606الكويت الثانوية للبناتاألدبيسحر نبيل أحمد النادي31106446

597089249الكويت الثانوية للبناتاألدبيريم نافز أحمد التلولي31106433

599808997الكويت الثانوية للبناتاألدبيطيف وائل صقر ابو دحروج31106472

9871696الكويت الثانوية للبناتاألدبيهديل عالء سمير القطناني31106544

599919856الكويت الثانوية للبناتاألدبيروان نائل محمد ابو جراد31106426

598833813الكويت الثانوية للبناتاألدبيأفنان حافظ محمود الشريف31106351

592212760الكويت الثانوية للبناتاألدبيانغام كمال أحمد الشريف31106364

599223305الكويت الثانوية للبناتاألدبيهبه علي حسن ابو الجديان31106537

599804035الكويت الثانوية للبناتاألدبينيفين طالل ابراهيم البرديني31106532

599949470الكويت الثانوية للبناتاألدبيدنيا مجدي سالم العجرمي31106408

599615889الكويت الثانوية للبناتاألدبيرنا صالح حسين ابو جراد31106416

598732614الكويت الثانوية للبناتاألدبيمروه اكرم سعود ابو سلعه31106506

598141930الكويت الثانوية للبناتاألدبيسماح مصطفى أحمد أبو سعدة31106452

592288746الكويت الثانوية للبناتاألدبيميرنا عالء أحمد زملط31106520

594027311الكويت الثانوية للبناتاألدبيأسيل مصطفى حسين ابو العيش31106346

9712298الكويت الثانوية للبناتاألدبيمي تيسير عبد القادر العجرمي31106517

599833520الكويت الثانوية للبناتاألدبيأنسام أيمن عبد الرحمن عبد النبي31106363

599096530الكويت الثانوية للبناتاألدبيآيه عمار دياب جردات31106376

599768916الكويت الثانوية للبناتاألدبيرينا رفيق محمد ابوسعدة31106436

594382703الكويت الثانوية للبناتاألدبيسها رأفت عوض عبد العاطي31106455

595111640الكويت الثانوية للبناتاألدبيشرين معين عبد القادر االشقر31106463

599691474الكويت الثانوية للبناتالعلميلينا ناصر خليل عكاشه31142613

5444474الكويت الثانوية للبناتالعلميرنا نعيم يوسف ابو غلوه31142582

599704033الكويت الثانوية للبناتالعلمياية فادي أحمد السوق31142569

597889255الكويت الثانوية للبناتالعلميشيماء نافذ محمود درويش31142603

598083770الكويت الثانوية للبناتالعلميمريم كاظم محمد عليان31142624

592080989الكويت الثانوية للبناتالعلميناديه صبري عبد الكريم ابو مهادي31142638

599987462الكويت الثانوية للبناتالعلمييارا باسم محمود الحاج31142651

599396537الكويت الثانوية للبناتالعلميرزان عبد الحليم محمد الحلو31142580

4389382الكويت الثانوية للبناتالعلميلينا يوسف محمد كلش31142614

599330089الكويت الثانوية للبناتالعلميساجدة هلل محمود محمود ابو حمام31142592

594247598الكويت الثانوية للبناتالعلميمي زياد عبد الرحمن عز الدين31142634

595249018الكويت الثانوية للبناتالعلميسجى اكرم سميح ابو عميرة31142594

599491907الكويت الثانوية للبناتالعلميسجى خالد عطاهللا ابو صفيه31142595

8151146الكويت الثانوية للبناتالعلميسميحه فايز جمعه شاهين31142598

599212739الكويت الثانوية للبناتالعلميسجى زياد عبدهللا ابو ريا31142596

599744523الكويت الثانوية للبناتالعلميأسيل منير علي عوكل31142557

592624849الكويت الثانوية للبناتالعلميفداء فؤاد موسى عبد ربه31142611

599144802الكويت الثانوية للبناتالعلميأمل عوني رجب ابو صفيه31142561

599792156الكويت الثانوية للبناتالعلميميساء نعيم عمر عروق31142637

9222925الكويت الثانوية للبناتالعلميهناء ماهر يونس عبد الدايم31142649

598649937الكويت الثانوية للبناتالعلميمها جواد نصري المدهون31142631

599282668الكويت الثانوية للبناتالعلميمنى اسامه محمد ابو الكاس31142630

598260508الكويت الثانوية للبناتالعلميايه فريد عبد الرحمن عز الدين31142570

594110960الكويت الثانوية للبناتالعلميشروق حسن عبد الحي درويش31142601

597204290الكويت الثانوية للبناتالعلميمريم زياد أحمد ابو فريه31142623

599529843الكويت الثانوية للبناتالعلميفاطمه ياسر شفيق ابو ليله31142610

592163838الكويت الثانوية للبناتالعلميبراء اكرم محمد ابوزاهر31142571

599341776الكويت الثانوية للبناتالعلميمرام عطيه محمود عوض31142617

7262426الكويت الثانوية للبناتالعلميخضره حسن محمد الداعور31142576

599791767الكويت الثانوية للبناتالعلميعزيزة إبراهيم عبد المجيد العربيد31142606

7500537الكويت الثانوية للبناتالعلميمرح عبدهللا محمد الدباغ31142618

592655683الكويت الثانوية للبناتالعلمينورا مجدي عبد المجيد الوحيدي31142644

592237400الكويت الثانوية للبناتالعلميمريم أحمد دياب عبد الرحيم احمد31142621

592768927الكويت الثانوية للبناتالعلميسارة عايش محمد ابو راشد31142593



592191271الكويت الثانوية للبناتالعلميروان محمد علي عبد الدايم31142586

599496330الكويت الثانوية للبناتالعلميريما يسري عبد الحي درويش31142590

592400080الكويت الثانوية للبناتالعلميشيماء محمد عبدهللا المفتي31142602

599307484الكويت الثانوية للبناتالعلميمها محمد سالم ابو سخيله31142632

599024998الكويت الثانوية للبناتالعلميدعاء شاكر سعيد مقبل31142577

599300130الكويت الثانوية للبناتالعلميسندس نضال زكي عيسى31142599

599740133الكويت الثانوية للبناتالعلميابتهال أحمد عليان عليان31142552

597014341الكويت الثانوية للبناتالعلميروان نسيم اسماعيل كفينه31142587

7797617الكويت الثانوية للبناتالعلميراما سهيل محمد مطير31142579

597057627الكويت الثانوية للبناتالعلميسوزان خليل كمال قاسم31142600

599766632الكويت الثانوية للبناتالعلمياالء ماجد حسين عليان31142559

599762164الكويت الثانوية للبناتالعلميملك وائل عبد اللطيف ابو ركبه31142628

592901040الكويت الثانوية للبناتالعلميمالك سالم عبد الرحمن ثابت31142625

592950872الكويت الثانوية للبناتالعلمينرمين باسم أحمد الكفارنه31142640

594041027الكويت الثانوية للبناتالعلميريهام ماهر محمود حبوب31142591

599345896الكويت الثانوية للبناتالعلميأسيل طارق محمود الحاج31142556

599416370الكويت الثانوية للبناتالعلميروان اياد جابر ابو عسكر31142583

592109900الكويت الثانوية للبناتالعلميمجد زكريا عبد الرؤوف المبحوح31142615

9861710الكويت الثانوية للبناتالعلمياكرام زهير محمد الحو31142558

2181107الكويت الثانوية للبناتالعلميأريج سعيد محمد دهمان31142553

598727873الكويت الثانوية للبناتالعلميفاطمه ابراهيم سليمان ابو تيلخ31142609

9723958الكويت الثانوية للبناتالعلميهال عوض ديب حجازي31142648

598056845الكويت الثانوية للبناتالعلميريم خليل محمود ابو زاهر31142588

2888910الكويت الثانوية للبناتالعلميمرام عصام يوسف ابو ندى31142616

599452524الكويت الثانوية للبناتالعلمييمان عارف مطر المقيد31142652

599332389الكويت الثانوية للبناتالعلميايمان حسن ربيع سالم ديب31142565

598983743الكويت الثانوية للبناتالعلميملك باسل محمود الحاج31142626

2454419الكويت الثانوية للبناتالعلميايه اياد عبد الرحمن بدر31142566

595113083الكويت الثانوية للبناتالعلميمنتهى رباح محمد البرعي31142629

598662475الكويت الثانوية للبناتالعلمينعيمه نعيم أحمد خضر31142641

599929433الكويت الثانوية للبناتالعلميهيا محمد مصباح سالم31142650

597247162الكويت الثانوية للبناتالعلميمروه نمر محمد المقوسي31142620

598663066الكويت الثانوية للبناتالعلميمرح علي محمود ظاهر31142619

595663687الكويت الثانوية للبناتالعلميانوار سالم داود الريفي31142564

9855309الكويت الثانوية للبناتالعلميندى شفيق حسن نصار31142639

599408517الكويت الثانوية للبناتالعلميعال محمود صالح الكحلوت31142607

599448553الكويت الثانوية للبناتالعلميملك زياد خضر سالم31142627

9823133الكويت الثانوية للبناتالعلميبراء جبر عبدهللا ظاهر31142572

594361020الكويت الثانوية للبناتالعلمياسالم اياد شحاده يوسف31142554

599988624الكويت الثانوية للبناتالعلميريما ابراهيم حسن لبد31142589

599155702الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيحفصه عاطف يوسف احمد31106036

599538624الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيرنا يوسف محمود الشوربجي31106080

599739741الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيهدى سمير حسن بدران31106215

595076585الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيمريم علي محمود لبد31106161

599223570الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيبراءة حسن عبدهللا سالمة31106029

597522992الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيربا شعبان عطيه العطل31106075

594221134الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيخوله مضر محمد عبد العظيم الندر31106055

599708123الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيصفاء عطيه فريد حموده31106129

599142042الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيأمل جواد عبد ربه زيدان31105995

599402920الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيملك هاني محمد رضوان31106172

599308770الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيروان صابر سالمه ابو فريح31106083

599165331الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيخلود عليان عبدهللا ابو الشين31106054

597431371الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيحنين عوض هللا جميل الكرد31106048

594607615الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيايه خليل ابراهيم معروف31106025

599770540الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيبسمة زهير سليم المعزه31106030

599853651الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيأنسام بسام جميل دردونه31106004



599144494الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيآيه أسامة اسماعيل ابو غبن31106023

597232416الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيأفنان جمال محمود الكرد31105984

599144000الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيآيه أيمن سعيد ابو اللبن31106024

597731556الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيحنين نعمان عبد الخالق منون31106050

599535581الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيعبير مسعد صبحي زقزوق31106130

599401208الفالوجا الثانوية للبناتاألدبياخالص فؤاد مصطفى ابو ليله31105960

599458366الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيسمر مصطفى دياب الصليبي31106108

2479476الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيأمل عبد الحميد عبد اللطيف الضابوس31105996

592900850الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيدينا عيد سعيد عيد31106071

597191443الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيغاليه نافذ فايق العطعوط31106135

599361736الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيهديل أيمن فتحي ابو طبق31106218

599767701الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيمريم شكري عبد الهادي النجار31106160

597812835الفالوجا الثانوية للبناتاألدبينور رامي فضل ابو حبل31106202

599304356الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيهناء أحمد فايز عبد الرحمن31106224

599633958الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيأسيل زهير مصطفى عبيد31105980

599845587الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيبيان ياسر اسماعيل الشرافي31106031

599560130الفالوجا الثانوية للبناتاألدبياسماء نبيل عبد الكريم داود31105978

599528192الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيروان عبد الهادي محمد مصباح الحوراني31106085

599854753الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيريم يوسف محمود الشوربجي31106094

597992999الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيمزيونه يعقوب اسماعيل سليمان31106166

599568689الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيناريمان أحمد محمود المطوق31106186

592524704الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيايناس عبدهللا سالم علوان31106019

599636411الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيرانيا محمود محمد شعبان حالوه31106073

599245387الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيهدى عصام عمر ابوزينة31106216

2473155الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيمريم أحمد جبر الخطيب31106158

592050508الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيناريمان نعيم أحمد جبر31106187

599618372الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيأفنان فريد عليان المجدالوي31105985

598780002الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيحنين جهاد ابراهيم ابو حيه31106047

597835732الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيداليا علي محمد أبو غزة31106056

599895966الفالوجا الثانوية للبناتاألدبينسمة سعيد خليل المصري31106197

597218349الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيإسراء يحيى خليل البطش31105970

599894895الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيمرح حلمي يوسف شقوره31106155

595121461الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيسوزان حسام زياد عساف31106113

592767593الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيأماني حاتم معيقل ابو جلهوم31105994

597839335الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيلبنى سهيل رجب بدر31106145

592929856الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيمالك حسام عبد الفتاح حماد31106168

597662730الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيسماح جميل فضل ابو حبل31106106

592313462الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيايالن علي ديب الزين31106013

592395822الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيشيماء محمد فتحي علوان31106126

599560613الفالوجا الثانوية للبناتاألدبياالء رأفت ابراهيم ابوسالم31105987

599758617الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيديانا وائل حسين غريب31106064

598727739الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيسميه اشرف مصلح عبد ربه31106109

599885300الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيندى ابراهيم ياسين العلول31106193

594117882الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيالفت زياد عبد الكريم الحناوي31105990

599529564الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيايناس نصار مصطفى عزيز31106022

599051747الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيمنى أسامة ديب الزين31106178

599747302الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيأريج بركه سالمه الدقس31105962

598762645الفالوجا الثانوية للبناتاألدبياسماء ابراهيم اسماعيل الحناوي31105976

592227722الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيروان رامز جمال عبد النبي31106082

599858028الفالوجا الثانوية للبناتاألدبينهاية حموده عبد الكريم الحداد31106199

599833577الفالوجا الثانوية للبناتاألدبياسراء جابر خالد ثابت31105964

592641895الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيشيماء منير بديع العبسي31106127

597707855الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيياسمين أحمد محمود المطوق31106233

599733149الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيامنه محمد عبد السالم المطوق31106002

598158542الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيياسمين عمران أحمد ابووردة31106235

599988737الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيشيماء محمد حسن الزيناتي31106125



599747008الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيقمر محفوظ مصطفى زغلول31106143

592229993الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيمعزوزه خالد انور عبد الرحمن31106167

599917722الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيشهد سمير صبحي ابو قمر31106119

592152077الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيايه صالح عبد ربه زعرب31106026

599929778الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيأنوار رائد محمد النيرب31106007

599463177الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيمرام جمال عبد ربه زيدان31106151

599858516الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيمنال جمال محمد الشملول مسعود31106176

599902458الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيحليمه صبري رجب الجمل31106039

597597227الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيهاله رمزي جمال عبدالنبي31106208

597061057الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيروان ناصر حسين دردونه31106087

599054168الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيدينا بشير عبد الرؤوف عكاشه31106068

595315905الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيعال رامي حسين ابو سلطان31106131

599459646الفالوجا الثانوية للبناتاألدبياالء رأفت حمزه خضر31105988

599342042الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيحال بشير محمد المقادمه31106037

598384288الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيسها عبد الرحمن فرج حرب31106111

599412177الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيرنين عوني أحمد البرش31106081

595581800الفالوجا الثانوية للبناتاألدبينرسين زياد أحمد خضر31106195

599754611الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيسهاد يوسف عبد اللطيف عبد ربه31106112

599502304الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيأنوار موفق محمود النادي31106008

599455697الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيهال اشرف حسين النجار31106222

597725187الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيسمر ابراهيم محمود البرعي31106107

82477176الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيلطيفه هاني عدنان طبيل31106146

597808568الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيايمان جهاد محمد لبد31106015

599562595الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيمي إياد عبيد أبو سمره31106182

598776659الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيديمة بشير محمود ثاري31106066

599804170الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيايمان معين ابراهيم جنيد31106017

599980524الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيهناء أحمد محمد شلحه31106225

594472700الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيساره اكرم نمر دواس31106101

592420303الفالوجا الثانوية للبناتاألدبينداء محمود محمد السلطان31106191

599023065الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيمها عامر هاشم دبو31106180

599236063الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيشيماء عبد السالم عبد المنعم الزيناتي31106123

599848333الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيساجدة محمد نجيب عبد الوهاب حمد31106100

599307314الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيمنار نعمان اسماعيل التتري31106175

599412177الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيحنين عوني أحمد البرش31106049

599622165الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيشهد محمد مصطفى ابو ندى31106120

592034052الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيغدير بسام سالم جودة31106136

599624027الفالوجا الثانوية للبناتاألدبينورهان صديق حسن جنيد31106205

599634755الفالوجا الثانوية للبناتاألدبينداء نعمان امين خضر31106192

598660664الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيدينا علي سليمان ابو ناموس31106070

599747294الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيهبه منيب جمال حموده31106211

595386900الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيايمان أحمد محمود البرعي31106014

599748890الفالوجا الثانوية للبناتاألدبياسراء نبيل محمد عويص31105968

599932302الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيفداء ناصر شريف الزين31106140

599868081الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيإيمان رائد محمد الشرافي31106016

592090456الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيمالك حمدي عبدهللا الكحلوت31106169

592172206الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيغاليه جهاد صبري جنيد31106134

597446795الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيامنة غالي ابو الخير خضر31106000

599859962الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيشيماء كامل سليم الكحلوت31106124

599743474الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيأسيل نبيل عبد الوهاب حمد31105982

599448865الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيايات سعيد أحمد رمضان31106010

599775338الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيروال حسن محمد كلوسه31106092

599807861الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيألهام رجائي سعيد عفانة31105992

592727276الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيحليمه جمال عبد الوهاب الكتري31106038

599469505الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيوالء محمد عبد الواحد ابو سويخل31106231

598583451الفالوجا الثانوية للبناتاألدبياسراء نمر هاشم دبو31105969

599889953الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيحنان بشير أحمد مراد31106042



599685204الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيدينا عبد الكريم عبد العزيز الشرافي31106069

598250501الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيشرين شريف عبد الكريم أسعد31106117

599833346الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيندى فريد محمود زيدان31106194

2477769الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيأسرى نمر العبد نبهان31105971

595484084الفالوجا الثانوية للبناتاألدبينيرمين فاروق خليل سليمان31106206

598681148الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيداليا عماد الدين محمد فائق المطوق31106057

598788235الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيامنه أحمد محمد شاهين31105998

599730033الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيامنه مجدي أحمد النجار31106001

597764626الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيمنى ديب نادي دردونه31106179

598389801الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيهبه محمد زياد خضر خضر31106210

592394911الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيشيماء رامي علي ظاهر31106122

599855288الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيمي مروان محمد طبيل31106183

598790431الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيدنيا نبيل جمعه الزين31106063

599600608الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيايمان نبيل محمد الناعوق31106018

599480879الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيهيا اديب محمد الحواجري31106228

594402729الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيأسيل أحمد اسماعيل الكحلوت31105979

599111460الفالوجا الثانوية للبناتاألدبييسرا فضل حامد ابو شرخ31106239

599992320الفالوجا الثانوية للبناتاألدبياسالم مهدي محمد ابو سمك31105974

592523080الفالوجا الثانوية للبناتاألدبينور يحيى طه شحادة31106204

599322356الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيحنان صبح حسن السيد31106043

599895624الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيهالة جميل شحده ابو خاطر31106207

599565327الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيمرام سعيد يحيى سليمان31106153

598259556الفالوجا الثانوية للبناتاألدبينجوى عنان أحمد نبهان31106190

592644955الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيأسماء موسى حسين الحاج احمد31105977

2484504الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيسوزان فتحي عبد الهادي صالح31106114

599347922الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيفرح جفال محمد ابو شنار31106141

598073812الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيايناس عالء شحادة عدوان31106020

599608109الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيليلى فضل محمد سيد جنيد31106147

599356122الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيهديل زياد محمد عيسى31106219

592705606الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيياسمين سعيد اسماعيل النجار31106234

597331511الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيمنال مصطفى حسن الندر31106177

599333924الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيديما نشأت حسين غريب31106065

599402568الفالوجا الثانوية للبناتاألدبينعمه فتحي محمد عبد الرحمن31106198

599464113الفالوجا الثانوية للبناتاألدبياسراء محمد زكي العطاونه31105967

592825139الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيسجى مطر محمد مطر31106102

592991300الفالوجا الثانوية للبناتاألدبييمنى وائل ربيع أبو العنزين31106240

599686912الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيمرام عيسى شكري العر31106154

599448278الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيحنين أحمد جمعه الزين31106046

597232475الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيدانيا أحمد موسى عابد31106059

598455912الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيمريم غسان فارس صالحه31106162

598131234الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيسجى نمر محمد الصعيدي31106103

597065504الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيمروه رائد عبدهللا عساف31106157

595315482الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيهديل عاطف أحمد الندر31106220

594115459الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيمها محمود محمد عبد الكريم عبد ربه31106181

594418024الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيريهام محمود عيسى عبيد31106096

599753334الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيزينب مصطفى عبد الفتاح ماضي31106098

595252442الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيرانية محمد عطا ابو شنار31106074

599893152الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيدانيه عادل علي ابو عيده31106060

599306863الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيرغده خالد محمد دعيج31106077

592396403الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيوسام امين درويش محيسن31106229

599038004الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيامنه عيد جاسر البطش31105999

594021537الفالوجا الثانوية للبناتاألدبينوال نافع أحمد الجمل31106200

598027115الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيحنان عبد هللا سامي حموده31106044

599331718الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيفاطمة ايوب محمد عيد31106139

597184437الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيمارلين محمد محمد عوده31106149

599324485الفالوجا الثانوية للبناتاألدبياسالم بهجت سامي عليان31105972



592724642الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيروال اياد عامر عسليه31106090

599377049الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيسندس سعد حسن ابو جاسر31106110

599410014الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيلينا معين محمد علي عبدربه31106148

592205643الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيسعاد اكرم كنعان اغنيم31106104

599687703الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيابتسام نبيل عبد السالم علي31105958

7329641الفالوجا الثانوية للبناتاألدبياالء موسى فرج نبهان31105989

595586862الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيدانا اسامه جمال العيله31106058

599093236الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيشيماء نبيل محمد المطوق31106128

599709812الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيايات محمود طالل حسين عيد31106012

599414718الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيسعاد نبيل عبد اللطيف فرحات31106105

592469106الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيهبه نشأت عبد شعبان31106212

599140837الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيفاتن خليل محمد السلطان31106137

599193414الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيمرام روحي أحمد حموده31106152

597333452الفالوجا الثانوية للبناتاألدبينانسي حسن اسماعيل عقل31106188

595588676الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيوفاء جمال ابراهيم ابو عيدة31106230

599463278الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيحنين نعيم نافذ حموده31106051

599064981الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيالرا أحمد عبد الهادي النجار31106144

597908080الفالوجا الثانوية للبناتاألدبينرمين عادل مصباح غريب31106196

597796782الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيخلود اسعد محمد صالح31106053

597167083الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيرقيه ابراهيم شحده النجار31106078

597066203الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيرنا عطاهللا محمد النجار31106079

599862183الفالوجا الثانوية للبناتاألدبيهبه عبد المجيد جمعه الخالدي31106209

592832585الفالوجا الثانوية للبناتالشرعيزينب صالح علي الحاج علي31133516

598331738الفالوجا الثانوية للبناتالشرعيمحبوبه ابراهيم عبد الحي ايوب31133523

599634847الفالوجا الثانوية للبناتالشرعيياسمين دياب مصطفى الفقيه31133528

597566599الفالوجا الثانوية للبناتالشرعيتمارا اشرف علي ضيف هللا31133511

599715943الفالوجا الثانوية للبناتالشرعيآالء ابراهيم أحمد المطوق31133504

599361630الفالوجا الثانوية للبناتالشرعيحال عبد الباري محمد الطيب31133512

592140024الفالوجا الثانوية للبناتالشرعيعائشة عباس ابراهيم الزين31133521

599352602الفالوجا الثانوية للبناتالشرعياالء خالد يوسف مقاط31133505

594046018الفالوجا الثانوية للبناتالشرعينسرين بهاء أحمد صالح31133526

599932957الفالوجا الثانوية للبناتالشرعيزينب عبد الحكيم أحمد المطوق31133517

599654507الفالوجا الثانوية للبناتالشرعيكفا اسماعيل أحمد دردونه31133522

599628686الفالوجا الثانوية للبناتالشرعيسندس زياد محمد ابو ناموس31133519

599655293الفالوجا الثانوية للبناتالشرعيأمل صالح موسى ابو تيلخ31133508

592660977الفالوجا الثانوية للبناتالشرعياالء محمود عبد الرحيم سليمان31133506

599601547الفالوجا الثانوية للبناتالشرعيايات اسعد عبد القادر ريان31133510

598331908الفالوجا الثانوية للبناتالشرعيأريج ماجد سالمه حموده31133502

598320266الفالوجا الثانوية للبناتالشرعيصابرين سامي محمود سنان31133520

599123971الفالوجا الثانوية للبناتالشرعيرسميه يوسف محمد العسلي31133515

592026390الفالوجا الثانوية للبناتالشرعيسبأ محمد سلمان منون31133518

597746434الفالوجا الثانوية للبناتالشرعيمريم رامي أنور ريحان31133524

597969378الفالوجا الثانوية للبناتالشرعياحالم صالح شحده القانوع31133501

597068453الفالوجا الثانوية للبناتالشرعيياسمين علي اسماعيل الحناوي31133529

599537690الفالوجا الثانوية للبناتالشرعيمريم نعيم موسى المطوق31133525

2428462الفالوجا الثانوية للبناتالشرعيالشيماء عبد هللا علي البرش31133507

599622576الفالوجا الثانوية للبناتالشرعيرانيه خليل خضر خضر31133514

599903737الفالوجا الثانوية للبناتالشرعيهديل رأفت محمود القانوع31133527

599123971الفالوجا الثانوية للبناتالشرعيأنسام محمد يوسف العسلي31133509

599253768الفالوجا الثانوية للبناتالعلميمالك جمال محمد أبو الكاس31142529

592771974الفالوجا الثانوية للبناتالعلميهيا محمد حسين النجار31142549

599555513الفالوجا الثانوية للبناتالعلميأسيل فريد ابراهيم عسليه31142425

594588331الفالوجا الثانوية للبناتالعلمياسيل عالء محمد الغرباوي31142424

592138813الفالوجا الثانوية للبناتالعلميحنين رائد مصباح ابو داير31142464

599634252الفالوجا الثانوية للبناتالعلميسحر جمال حسن ظاهر31142490

599178845الفالوجا الثانوية للبناتالعلميافنان كمال علي ابوسلطان31142429



599282188الفالوجا الثانوية للبناتالعلميبتول محمد ديب أبو القمصان31142453

599761655الفالوجا الثانوية للبناتالعلميسمر ماجد سامي المدهون31142496

594082387الفالوجا الثانوية للبناتالعلميمريم بشير أحمد البيك31142526

597293987الفالوجا الثانوية للبناتالعلميابتسام باسم محمد البسيوني31142414

598288936الفالوجا الثانوية للبناتالعلميسحر منير رمضان سرداح31142492

599698135الفالوجا الثانوية للبناتالعلميربا جهاد رجب شحادة31142472

599636729الفالوجا الثانوية للبناتالعلمينفوز اكرم سعود ابوسعدة31142539

599561389الفالوجا الثانوية للبناتالعلميهدى خالد محمد موسى نبهان31142546

599919664الفالوجا الثانوية للبناتالعلميايمان علي أحمد السلطان31142445

599468855الفالوجا الثانوية للبناتالعلميايمان ماهر أحمد بدوان31142447

597761274الفالوجا الثانوية للبناتالعلميفاطمة عبد الباري محمد عوض31142515

598690487الفالوجا الثانوية للبناتالعلميمي محمد مصلح صالح31142535

599737261الفالوجا الثانوية للبناتالعلمياسراء جهاد حسين العجوري31142417

599713933الفالوجا الثانوية للبناتالعلمياسيل حسام محمد جودة31142422

592886868الفالوجا الثانوية للبناتالعلميفداء حسان أحمد النجار31142517

599026345الفالوجا الثانوية للبناتالعلميوالء رأفت شعبان لولو31142550

599770817الفالوجا الثانوية للبناتالعلمينادين رياض حسان رضوان31142537

598501212الفالوجا الثانوية للبناتالعلميايمان كمال يوسف الحلو31142446

597525825الفالوجا الثانوية للبناتالعلميمريم سليمان رجب بدر31142527

592024247الفالوجا الثانوية للبناتالعلميأماني سمير عطا عوكل31142437

599609427الفالوجا الثانوية للبناتالعلميريما روحي محمد التلباني31142483

595054121الفالوجا الثانوية للبناتالعلميشرين وليد حسين العريني31142503

599467498الفالوجا الثانوية للبناتالعلميهيا عبدهللا محمود ابوسالم31142548

592122184الفالوجا الثانوية للبناتالعلميتسنيم محمود محمد البرش31142459

599418286الفالوجا الثانوية للبناتالعلميمي فؤاد خالد عكاشه31142534

599294460الفالوجا الثانوية للبناتالعلميرولي محمد خليل أبو العيش31142480

599261105الفالوجا الثانوية للبناتالعلمينور عالء الدين حسين العمري31142542

592220801الفالوجا الثانوية للبناتالعلمياسماء محمد ناجي الشرافي31142420

599407418الفالوجا الثانوية للبناتالعلميشهد انور عودة الكرد31142504

595398732الفالوجا الثانوية للبناتالعلميهديل فريد محمد حموده31142547

599746523الفالوجا الثانوية للبناتالعلميربا جمال علي محسن31142471

592813175الفالوجا الثانوية للبناتالعلميغدير محمود محمد حموده31142513

599403808الفالوجا الثانوية للبناتالعلميايه جمال الدين حسين ابو ندى31142449

592356003الفالوجا الثانوية للبناتالعلميدينا عالء سلمان ضميدة31142470

599610103الفالوجا الثانوية للبناتالعلميريم عبدهللا محمد رضوان31142481

9304193الفالوجا الثانوية للبناتالعلميحنين ماجد محمد الهجين31142466

599883214الفالوجا الثانوية للبناتالعلميسندس عبد هللا يوسف نبهان31142499
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