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68.9الشھید عز الدین القسام الثانویة للبنینجنین10األدبي10022912

56.7الشھید عز الدین القسام الثانویة للبنینجنین10األدبي10022916

59.6الشھید عز الدین القسام الثانویة للبنینجنین10األدبي10022918

56.9الشھید عز الدین القسام الثانویة للبنینجنین10األدبي10022924

52.6الشھید عز الدین القسام الثانویة للبنینجنین10األدبي10022926

57.1الشھید عز الدین القسام الثانویة للبنینجنین10األدبي10022930

67.1الشھید عز الدین القسام الثانویة للبنینجنین10األدبي10022932

63.1الشھید عز الدین القسام الثانویة للبنینجنین10األدبي10022934

غیر مستكملحطین الثانویة للبنینجنین10األدبي10022945

59.3حطین الثانویة للبنینجنین10األدبي10022952

غیر مستكملحطین الثانویة للبنینجنین10األدبي10022953

51.7حطین الثانویة للبنینجنین10األدبي10022955

غیر مستكملحطین الثانویة للبنینجنین10األدبي10022961

55.7حطین الثانویة للبنینجنین10األدبي10022963

54.7حطین الثانویة للبنینجنین10األدبي10022964

غیر مستكملحطین الثانویة للبنینجنین10األدبي10022968

60.4حطین الثانویة للبنینجنین10األدبي10022971

غیر مستكملحطین الثانویة للبنینجنین10األدبي10022972

غیر مستكملحطین الثانویة للبنینجنین10األدبي10022973

58.3حطین الثانویة للبنینجنین10األدبي10022975

غیر مستكملحطین الثانویة للبنینجنین10األدبي10022977

51.4حطین الثانویة للبنینجنین10األدبي10022981

راسبحطین الثانویة للبنینجنین10األدبي10022988

52حطین الثانویة للبنینجنین10األدبي10022990

57حطین الثانویة للبنینجنین10األدبي10022991

59.3حطین الثانویة للبنینجنین10األدبي10022992

63.6حطین الثانویة للبنینجنین10األدبي10023006

راسبحطین الثانویة للبنینجنین10األدبي10023007

غیر مستكملحطین الثانویة للبنینجنین10األدبي10023010

غیر مستكملحطین الثانویة للبنینجنین10األدبي10023013

62.6حطین الثانویة للبنینجنین10األدبي10023016

54.1حطین الثانویة للبنینجنین10األدبي10023017

63.1حطین الثانویة للبنینجنین10األدبي10023019

61.7حطین الثانویة للبنینجنین10األدبي10023027

55.3حطین الثانویة للبنینجنین10األدبي10023028

57حطین الثانویة للبنینجنین10األدبي10023029

54حطین الثانویة للبنینجنین10األدبي10023042
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راسبحطین الثانویة للبنینجنین10األدبي10023048

61.9حطین الثانویة للبنینجنین10األدبي10023049

52.4ام الریحان الثانویة المختلطةجنین10األدبي10023051

53.3الشھید نجیب االحمد الثانویة للبنینجنین10األدبي10023054

غیر مستكملالشھید نجیب االحمد الثانویة للبنینجنین10األدبي10023056

58.6الشھید نجیب االحمد الثانویة للبنینجنین10األدبي10023058

56.3الشھید نجیب االحمد الثانویة للبنینجنین10األدبي10023060

59.3الشھید ھشام الكیالني الثانویة للبنینجنین10األدبي10023066

58.3برطعة الثانویة للبنینجنین10األدبي10023077

راسببرطعة الثانویة للبنینجنین10األدبي10023079

66برطعة الثانویة للبنینجنین10األدبي10023081

59.7زبده الثانویة للبنینجنین10األدبي10023085

64طورة الغربیة الثانویة للبنینجنین10األدبي10023098

64.3طورة الغربیة الثانویة للبنینجنین10األدبي10023099

56.9الخلجان وام دار الثانویة للبنینجنین10األدبي10023117

59.3الخلجان وام دار الثانویة للبنینجنین10األدبي10023118

67.7الخلجان وام دار الثانویة للبنینجنین10األدبي10023120

67.6كفر ذان الثانویة للبنینجنین10األدبي10023129

غیر مستكملكفر ذان الثانویة للبنینجنین10األدبي10023134

غیر مستكملكفر ذان الثانویة للبنینجنین10األدبي10023135

غیر مستكملكفر ذان الثانویة للبنینجنین10األدبي10023136

55.4كفر ذان الثانویة للبنینجنین10األدبي10023137

69.3كفر ذان الثانویة للبنینجنین10األدبي10023139

63دیر ابو ضعیف الثانویة للبنینجنین10األدبي10023141

52.7دیر ابو ضعیف الثانویة للبنینجنین10األدبي10023145

54.9دیر ابو ضعیف الثانویة للبنینجنین10األدبي10023146

غیر مستكملدیر ابو ضعیف الثانویة للبنینجنین10األدبي10023148

52.7دیر ابو ضعیف الثانویة للبنینجنین10األدبي10023150

55.4دیر ابو ضعیف الثانویة للبنینجنین10األدبي10023151

راسبدیر ابو ضعیف الثانویة للبنینجنین10األدبي10023154

61.9دیر ابو ضعیف الثانویة للبنینجنین10األدبي10023155

54.9دیر ابو ضعیف الثانویة للبنینجنین10األدبي10023158

56.4دیر ابو ضعیف الثانویة للبنینجنین10األدبي10023161

56.9دیر ابو ضعیف الثانویة للبنینجنین10األدبي10023162

53.4دیر ابو ضعیف الثانویة للبنینجنین10األدبي10023171

51.9برقین الثانویة للبنینجنین10األدبي10023177

غیر مستكملبرقین الثانویة للبنینجنین10األدبي10023180



النتیجھالمدرسةالمدیریةرمز المدیریةالفرعرقم الجلوس

54.7برقین الثانویة للبنینجنین10األدبي10023186

54.1برقین الثانویة للبنینجنین10األدبي10023189

53.9برقین الثانویة للبنینجنین10األدبي10023190

55.3برقین الثانویة للبنینجنین10األدبي10023191

54.4جلقموس الثانویة للبنینجنین10األدبي10023195

56.3جلقموس الثانویة للبنینجنین10األدبي10023203

56.9جلقموس الثانویة للبنینجنین10األدبي10023210

53.6جلقموس الثانویة للبنینجنین10األدبي10023217

53.3فقوعة الثانویة للبنینجنین10األدبي10023222

غیر مستكملفقوعة الثانویة للبنینجنین10األدبي10023227

68.4فقوعة الثانویة للبنینجنین10األدبي10023228

غیر مستكملفقوعة الثانویة للبنینجنین10األدبي10023230

54الھاشمیة الثانویة للبنینجنین10األدبي10023231

غیر مستكملالھاشمیة الثانویة للبنینجنین10األدبي10023239

غیر مستكملالھاشمیة الثانویة للبنینجنین10األدبي10023243

56.3الھاشمیة الثانویة للبنینجنین10األدبي10023244

68.4الھاشمیة الثانویة للبنینجنین10األدبي10023245

57.7المغیر الثانویة للبنینجنین10األدبي10023248

55سیلة الحارثیة الثانویة للبنینجنین10األدبي10023266

52سیلة الحارثیة الثانویة للبنینجنین10األدبي10023267

54.7سیلة الحارثیة الثانویة للبنینجنین10األدبي10023277

70سیلة الحارثیة الثانویة للبنینجنین10األدبي10023278

غیر مستكملسیلة الحارثیة الثانویة للبنینجنین10األدبي10023288

53.4الطیبة الثانویة للبنینجنین10األدبي10023291

غیر مستكملالطیبة الثانویة للبنینجنین10األدبي10023294

غیر مستكملالطیبة الثانویة للبنینجنین10األدبي10023295

50.7الطیبة الثانویة للبنینجنین10األدبي10023296

59الطیبة الثانویة للبنینجنین10األدبي10023300

غیر مستكملبیت قاد الثانویة للبنینجنین10األدبي10023305

62.7جلبون الثانویة للبنینجنین10األدبي10023313

53.1الیامون الثانویة للبنینجنین10األدبي10023331

52.7الیامون الثانویة للبنینجنین10األدبي10023334

راسبالیامون الثانویة للبنینجنین10األدبي10023337

غیر مستكملالیامون الثانویة للبنینجنین10األدبي10023338

53.7الیامون الثانویة للبنینجنین10األدبي10023341

غیر مستكملالیامون الثانویة للبنینجنین10األدبي10023352

غیر مستكملالیامون الثانویة للبنینجنین10األدبي10023353
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55.9الیامون الثانویة للبنینجنین10األدبي10023355

61.4الیامون الثانویة للبنینجنین10األدبي10023362

55الجلمة الثانویة للبنینجنین10األدبي10023377

56.1زبوبا الثانویة للبنینجنین10األدبي10023386

64.3زبوبا الثانویة للبنینجنین10األدبي10023387

62.7زبوبا الثانویة للبنینجنین10األدبي10023388

51.7الشھید فرحات حشاد الثانویة للبنینجنین10األدبي10023392

50.1الشھید فرحات حشاد الثانویة للبنینجنین10األدبي10023395

59الشھید فرحات حشاد الثانویة للبنینجنین10األدبي10023399

56.3الشھید فرحات حشاد الثانویة للبنینجنین10األدبي10023402

54.9الشھید فرحات حشاد الثانویة للبنینجنین10األدبي10023403

51.4الشھید فرحات حشاد الثانویة للبنینجنین10األدبي10023406

58.4الریاض الثانویةجنین10األدبي10023425

55.7الریاض الثانویةجنین10األدبي10023427

راسببنات الصداقة المالیزیة الثانویةجنین10األدبي10023504

53.7بنات الصداقة المالیزیة الثانویةجنین10األدبي10023508

غیر مستكملبنات الصداقة المالیزیة الثانویةجنین10األدبي10023509

55.4بنات الصداقة المالیزیة الثانویةجنین10األدبي10023510

50.9بنات الصداقة المالیزیة الثانویةجنین10األدبي10023511

58.1بنات الصداقة المالیزیة الثانویةجنین10األدبي10023512

53.9بنات الصداقة المالیزیة الثانویةجنین10األدبي10023514

77.4بنات الصداقة المالیزیة الثانویةجنین10األدبي10023515

55.6بنات الصداقة المالیزیة الثانویةجنین10األدبي10023518

59.9بنات یعبد الثانویةجنین10األدبي10023531

55.9بنات یعبد الثانویةجنین10األدبي10023533

غیر مستكملبنات یعبد الثانویةجنین10األدبي10023537

51.7بنات یعبد الثانویةجنین10األدبي10023563

52.7بنات یعبد الثانویةجنین10األدبي10023573

63.1بنات یعبد الثانویةجنین10األدبي10023574

غیر مستكملبنات یعبد الثانویةجنین10األدبي10023575

54.7بنات یعبد الثانویةجنین10األدبي10023581

غیر مستكملبنات یعبد الثانویةجنین10األدبي10023584

راسببنات الزھراء الثانویةجنین10األدبي10023588

54.9بنات الزھراء الثانویةجنین10األدبي10023589

غیر مستكملبنات الزھراء الثانویةجنین10األدبي10023595

غیر مستكملبنات الزھراء الثانویةجنین10األدبي10023599

59.9بنات الزھراء الثانویةجنین10األدبي10023611
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52.1بنات الزھراء الثانویةجنین10األدبي10023613

غیر مستكملبنات الزھراء الثانویةجنین10األدبي10023616

52.6بنات الزھراء الثانویةجنین10األدبي10023620

52.3بنات الزھراء الثانویةجنین10األدبي10023621

61.7بنات الزھراء الثانویةجنین10األدبي10023622

53.6بنات الزھراء الثانویةجنین10األدبي10023627

68.4بنات الزھراء الثانویةجنین10األدبي10023639

73.4بنات الزھراء الثانویةجنین10األدبي10023643

غیر مستكملبنات الزھراء الثانویةجنین10األدبي10023651

57.9بنات الزھراء الثانویةجنین10األدبي10023652

57.4بنات الزھراء الثانویةجنین10األدبي10023657

76.4بنات الزھراء الثانویةجنین10األدبي10023668

غیر مستكملبنات الزھراء الثانویةجنین10األدبي10023673

65.3بنات الزھراء الثانویةجنین10األدبي10023674

63.1بنات الزھراء الثانویةجنین10األدبي10023682

56.7بنات الزھراء الثانویةجنین10األدبي10023685

50.7بنات الزھراء الثانویةجنین10األدبي10023687

69.3بنات الزھراء الثانویةجنین10األدبي10023703

63.6بنات الزھراء الثانویةجنین10األدبي10023704

52بنات الزھراء الثانویةجنین10األدبي10023707

55بنات الزھراء الثانویةجنین10األدبي10023717

غیر مستكملبنات الزھراء الثانویةجنین10األدبي10023719

62.1بنات الزھراء الثانویةجنین10األدبي10023721

غیر مستكملبنات الزھراء الثانویةجنین10األدبي10023725

56بنات الخنساء الثانویةجنین10األدبي10023739

غیر مستكملبنات الخنساء الثانویةجنین10األدبي10023744

54.1بنات الخنساء الثانویةجنین10األدبي10023748

53.9بنات الخنساء الثانویةجنین10األدبي10023756

61.4بنات الخنساء الثانویةجنین10األدبي10023764

55بنات الخنساء الثانویةجنین10األدبي10023767

غیر مستكملبنات الخنساء الثانویةجنین10األدبي10023785

غیر مستكملبنات الخنساء الثانویةجنین10األدبي10023790

54.6بنات الخنساء الثانویةجنین10األدبي10023798

62.9بنات الخنساء الثانویةجنین10األدبي10023801

غیر مستكملبنات الخنساء الثانویةجنین10األدبي10023812

60.1بنات الخنساء الثانویةجنین10األدبي10023814

58.6بنات االبراھیمین الثانویةجنین10األدبي10023819
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52.6بنات االبراھیمین الثانویةجنین10األدبي10023829

55.3بنات االبراھیمین الثانویةجنین10األدبي10023831

راسببنات االبراھیمین الثانویةجنین10األدبي10023839

غیر مستكملبنات االبراھیمین الثانویةجنین10األدبي10023845

54بنات االبراھیمین الثانویةجنین10األدبي10023850

58بنات االبراھیمین الثانویةجنین10األدبي10023857

63بنات االبراھیمین الثانویةجنین10األدبي10023858

52.6بنات االبراھیمین الثانویةجنین10األدبي10023860

53.1بنات عمر بن الخطاب الثانویةجنین10األدبي10023863

61.3بنات عمر بن الخطاب الثانویةجنین10األدبي10023864

60بنات عمر بن الخطاب الثانویةجنین10األدبي10023865

غیر مستكملبنات عمر بن الخطاب الثانویةجنین10األدبي10023868

50.1بنات عمر بن الخطاب الثانویةجنین10األدبي10023871

غیر مستكملبنات عمر بن الخطاب الثانویةجنین10األدبي10023875

59بنات برقین الثانویةجنین10األدبي10023894

66.1بنات برقین الثانویةجنین10األدبي10023896

52.6بنات برقین الثانویةجنین10األدبي10023903

64بنات برقین الثانویةجنین10األدبي10023907

55.9بنات الیامون الثانویةجنین10األدبي10023926

غیر مستكملبنات الیامون الثانویةجنین10األدبي10023928

57.7بنات الیامون الثانویةجنین10األدبي10023937

غیر مستكملبنات الیامون الثانویةجنین10األدبي10023939

غیر مستكملبنات الیامون الثانویةجنین10األدبي10023942

53.6بنات الیامون الثانویةجنین10األدبي10023943

69.6بنات الیامون الثانویةجنین10األدبي10023947

54.6بنات الیامون الثانویةجنین10األدبي10023948

55.3بنات الیامون الثانویةجنین10األدبي10023954

54.1بنات الیامون الثانویةجنین10األدبي10023960

66بنات الیامون الثانویةجنین10األدبي10023975

55.9بنات الیامون الثانویةجنین10األدبي10023977

62بنات الیامون الثانویةجنین10األدبي10024001

60.4بنات الیامون الثانویةجنین10األدبي10024002

53.7ام الریحان الثانویة المختلطةجنین10األدبي10024006

57.4ام الریحان الثانویة المختلطةجنین10األدبي10024009

53.9بنات بیت قاد الثانویةجنین10األدبي10024014

60.4بنات بیت قاد الثانویةجنین10األدبي10024020

راسببنات بیت قاد الثانویةجنین10األدبي10024025
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52.7بنات بیت قاد الثانویةجنین10األدبي10024026

58بنات كفر ذان الثانویةجنین10األدبي10024034

59.1بنات كفر ذان الثانویةجنین10األدبي10024035

54بنات كفر ذان الثانویةجنین10األدبي10024056

63بنات كفر ذان الثانویةجنین10األدبي10024057

59.3عربونة الثانویة المختلطةجنین10األدبي10024077

51بنات طورة الثانویةجنین10األدبي10024108

61.9بنات عرانھ الثانویةجنین10األدبي10024120

54بنات سیلة الحارثیة الثانویةجنین10األدبي10024146

غیر مستكملبنات سیلة الحارثیة الثانویةجنین10األدبي10024153

غیر مستكملبنات سیلة الحارثیة الثانویةجنین10األدبي10024173

78.1بنات سیلة الحارثیة الثانویةجنین10األدبي10024179

66.4بنات سیلة الحارثیة الثانویةجنین10األدبي10024181

58.1بنات سیلة الحارثیة الثانویةجنین10األدبي10024182

60.6بنات سیلة الحارثیة الثانویةجنین10األدبي10024195

52.7بنات المغیر الثانویةجنین10األدبي10024204

52.1بنات فقوعة الثانویةجنین10األدبي10024221

غیر مستكملبنات فقوعة الثانویةجنین10األدبي10024227

55.6بنات فقوعة الثانویةجنین10األدبي10024230

55.9بنات فقوعة الثانویةجنین10األدبي10024236

52.6بنات فقوعة الثانویةجنین10األدبي10024249

غیر مستكملبنات جلقموس الثانویةجنین10األدبي10024255

65بنات جلقموس الثانویةجنین10األدبي10024260

غیر مستكملبنات جلقموس الثانویةجنین10األدبي10024264

راسببنات جلقموس الثانویةجنین10األدبي10024267

53بنات دیر ابو ضعیف الثانویةجنین10األدبي10024272

غیر مستكملبنات دیر ابو ضعیف الثانویةجنین10األدبي10024276

62.3بنات دیر ابو ضعیف الثانویةجنین10األدبي10024279

56.7بنات دیر ابو ضعیف الثانویةجنین10األدبي10024284

66.4بنات دیر ابو ضعیف الثانویةجنین10األدبي10024286

غیر مستكملبنات دیر ابو ضعیف الثانویةجنین10األدبي10024289

غیر مستكملبنات دیر ابو ضعیف الثانویةجنین10األدبي10024290

غیر مستكملبنات دیر ابو ضعیف الثانویةجنین10األدبي10024291

52.6بنات دیر ابو ضعیف الثانویةجنین10األدبي10024292

53.3بنات دیر ابو ضعیف الثانویةجنین10األدبي10024294

غیر مستكملبنات دیر ابو ضعیف الثانویةجنین10األدبي10024302

غیر مستكملبنات عانین الثانویةجنین10األدبي10024310
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55.7بنات عانین الثانویةجنین10األدبي10024313

71.9بنات عانین الثانویةجنین10األدبي10024320

54.4بنات عانین الثانویةجنین10األدبي10024321

51.9بنات عانین الثانویةجنین10األدبي10024335

53.1بنات عانین الثانویةجنین10األدبي10024336

غیر مستكملبنات دیر غزالة الثانویةجنین10األدبي10024339

غیر مستكملبنات دیر غزالة الثانویةجنین10األدبي10024340

54.4بنات دیر غزالة الثانویةجنین10األدبي10024342

غیر مستكملبنات كفیرت الثانویةجنین10األدبي10024346

64.9بنات العرقة الثانویةجنین10األدبي10024383

غیر مستكملبنات العرقة الثانویةجنین10األدبي10024389

68.3بنات العرقة الثانویةجنین10األدبي10024390

55.4بنات العرقة الثانویةجنین10األدبي10024391

51.4بنات العرقة الثانویةجنین10األدبي10024394

52.6بنات الجلمة الثانویةجنین10األدبي10024397

غیر مستكملبنات الجلمة الثانویةجنین10األدبي10024400

58.9بنات الجلمة الثانویةجنین10األدبي10024401

62.4بنات الجلمة الثانویةجنین10األدبي10024408

62بنات الجلمة الثانویةجنین10األدبي10024415

66بنات الطیبة الثانویةجنین10األدبي10024418

غیر مستكملبنات الطیبة الثانویةجنین10األدبي10024423

غیر مستكملبنات نزلة زید الثانویةجنین10األدبي10024439

51.6بنات برطعة الثانویةجنین10األدبي10024442

راسببنات برطعة الثانویةجنین10األدبي10024446

53.9بنات برطعة الثانویةجنین10األدبي10024448

غیر مستكملبنات برطعة الثانویةجنین10األدبي10024449

راسببنات برطعة الثانویةجنین10األدبي10024452

60.1بنات برطعة الثانویةجنین10األدبي10024460

60.1بنات برطعة الثانویةجنین10األدبي10024463

57بنات برطعة الثانویةجنین10األدبي10024464

غیر مستكملبنات برطعة الثانویةجنین10األدبي10024465

55.1بنات برطعة الثانویةجنین10األدبي10024466

56.9بنات برطعة الثانویةجنین10األدبي10024470

63.9بنات جلبون الثانویةجنین10األدبي10024475

55.3بنات جلبون الثانویةجنین10األدبي10024482

59.9بنات الشھید باسم صبیحات الثانویةجنین10األدبي10024495

غیر مستكملبنات الشھید باسم صبیحات الثانویةجنین10األدبي10024508
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68.6بنات الشھید باسم صبیحات الثانویةجنین10األدبي10024510

راسبالریاض الثانویةجنین10األدبي10024529

71الشھید عز الدین القسام الثانویة للبنینجنین10العلمي10040202

65.4الشھید عز الدین القسام الثانویة للبنینجنین10العلمي10040216

67.7الشھید عز الدین القسام الثانویة للبنینجنین10العلمي10040224

61.6الشھید عز الدین القسام الثانویة للبنینجنین10العلمي10040225

59.9الشھید عز الدین القسام الثانویة للبنینجنین10العلمي10040232

84.3جنین الثانویة للبنینجنین10العلمي10040241

76.4جنین الثانویة للبنینجنین10العلمي10040242

غیر مستكملجنین الثانویة للبنینجنین10العلمي10040243

79.7جنین الثانویة للبنینجنین10العلمي10040244

71.4جنین الثانویة للبنینجنین10العلمي10040245

83.9جنین الثانویة للبنینجنین10العلمي10040248

راسبجنین الثانویة للبنینجنین10العلمي10040254

78.7جنین الثانویة للبنینجنین10العلمي10040261

72.7جنین الثانویة للبنینجنین10العلمي10040262

70.7جنین الثانویة للبنینجنین10العلمي10040263

70.9جنین الثانویة للبنینجنین10العلمي10040272

66جنین الثانویة للبنینجنین10العلمي10040277

78جنین الثانویة للبنینجنین10العلمي10040278

راسبجنین الثانویة للبنینجنین10العلمي10040281

62.1جنین الثانویة للبنینجنین10العلمي10040285

91.1جنین الثانویة للبنینجنین10العلمي10040287

71.9جنین الثانویة للبنینجنین10العلمي10040292

68.4جنین الثانویة للبنینجنین10العلمي10040294

66جنین الثانویة للبنینجنین10العلمي10040302

63.3جنین الثانویة للبنینجنین10العلمي10040305

70.4جنین الثانویة للبنینجنین10العلمي10040308

راسبجنین الثانویة للبنینجنین10العلمي10040321

غیر مستكملجنین الثانویة للبنینجنین10العلمي10040326

63.3جنین الثانویة للبنینجنین10العلمي10040327

67.1الشھید نجیب االحمد الثانویة للبنینجنین10العلمي10040339

63.1برطعة الثانویة للبنینجنین10العلمي10040345

راسبعانین الثانویة للبنینجنین10العلمي10040350

97.4عانین الثانویة للبنینجنین10العلمي10040353

غیر مستكملعانین الثانویة للبنینجنین10العلمي10040357

راسبدیر ابو ضعیف الثانویة للبنینجنین10العلمي10040362
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68.1دیر ابو ضعیف الثانویة للبنینجنین10العلمي10040367

60.9دیر ابو ضعیف الثانویة للبنینجنین10العلمي10040369

73.3دیر ابو ضعیف الثانویة للبنینجنین10العلمي10040370

غیر مستكملدیر ابو ضعیف الثانویة للبنینجنین10العلمي10040371

64.9دیر ابو ضعیف الثانویة للبنینجنین10العلمي10040373

66.6دیر ابو ضعیف الثانویة للبنینجنین10العلمي10040375

غیر مستكملدیر ابو ضعیف الثانویة للبنینجنین10العلمي10040380

59برقین الثانویة للبنینجنین10العلمي10040384

غیر مستكملبرقین الثانویة للبنینجنین10العلمي10040386

68.1جلقموس الثانویة للبنینجنین10العلمي10040388

60.4جلقموس الثانویة للبنینجنین10العلمي10040390

81.7فقوعة الثانویة للبنینجنین10العلمي10040399

66.6سیلة الحارثیة الثانویة للبنینجنین10العلمي10040403

71.7سیلة الحارثیة الثانویة للبنینجنین10العلمي10040404

70.3سیلة الحارثیة الثانویة للبنینجنین10العلمي10040405

65سیلة الحارثیة الثانویة للبنینجنین10العلمي10040409

غیر مستكملسیلة الحارثیة الثانویة للبنینجنین10العلمي10040417

56سیلة الحارثیة الثانویة للبنینجنین10العلمي10040420

راسبالیامون الثانویة للبنینجنین10العلمي10040424

غیر مستكملالیامون الثانویة للبنینجنین10العلمي10040427

77.4الیامون الثانویة للبنینجنین10العلمي10040433

59.6الیامون الثانویة للبنینجنین10العلمي10040444

75.1الجلمة الثانویة للبنینجنین10العلمي10040450

60.3بنات جنین الثانویةجنین10العلمي10040501

92بنات جنین الثانویةجنین10العلمي10040510

61.3بنات جنین الثانویةجنین10العلمي10040521

80.9بنات جنین الثانویةجنین10العلمي10040525

64.1بنات جنین الثانویةجنین10العلمي10040527

67بنات جنین الثانویةجنین10العلمي10040534

70.9بنات جنین الثانویةجنین10العلمي10040537

61.6بنات جنین الثانویةجنین10العلمي10040551

73.1بنات جنین الثانویةجنین10العلمي10040563

80.7بنات جنین الثانویةجنین10العلمي10040568

98.6بنات جنین الثانویةجنین10العلمي10040571

65.7بنات جنین الثانویةجنین10العلمي10040594

67.6بنات جنین الثانویةجنین10العلمي10040598

غیر مستكملبنات جنین الثانویةجنین10العلمي10040601
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72.3بنات جنین الثانویةجنین10العلمي10040617

75.7بنات یعبد الثانویةجنین10العلمي10040636

59.4بنات یعبد الثانویةجنین10العلمي10040645

60بنات برقین الثانویةجنین10العلمي10040671

74.3بنات برقین الثانویةجنین10العلمي10040672

63.4بنات الیامون الثانویةجنین10العلمي10040687

65.3بنات الیامون الثانویةجنین10العلمي10040695

80.3بنات الیامون الثانویةجنین10العلمي10040699

راسببنات الیامون الثانویةجنین10العلمي10040704

64.6بنات عرانھ الثانویةجنین10العلمي10040718

76.3بنات سیلة الحارثیة الثانویةجنین10العلمي10040735

65.1بنات سیلة الحارثیة الثانویةجنین10العلمي10040748

61.3بنات برطعة الثانویةجنین10العلمي10040821

54.6السالم الثانویة للبنینجنین10الریادة واألعمال10047103

54السالم الثانویة للبنینجنین10الریادة واألعمال10047105

57.9السالم الثانویة للبنینجنین10الریادة واألعمال10047108

52.1السالم الثانویة للبنینجنین10الریادة واألعمال10047110

57.4السالم الثانویة للبنینجنین10الریادة واألعمال10047111

غیر مستكملالسالم الثانویة للبنینجنین10الریادة واألعمال10047118

غیر مستكملالسالم الثانویة للبنینجنین10الریادة واألعمال10047121

راسبالسالم الثانویة للبنینجنین10الریادة واألعمال10047122

71.3السالم الثانویة للبنینجنین10الریادة واألعمال10047124

غیر مستكملالسالم الثانویة للبنینجنین10الریادة واألعمال10047127

غیر مستكملالسالم الثانویة للبنینجنین10الریادة واألعمال10047128

53.7السالم الثانویة للبنینجنین10الریادة واألعمال10047133

53.9السالم الثانویة للبنینجنین10الریادة واألعمال10047134

59.7السالم الثانویة للبنینجنین10الریادة واألعمال10047136

55السالم الثانویة للبنینجنین10الریادة واألعمال10047137

55.9السالم الثانویة للبنینجنین10الریادة واألعمال10047138

54.9السالم الثانویة للبنینجنین10الریادة واألعمال10047139

54السالم الثانویة للبنینجنین10الریادة واألعمال10047141

60.7السالم الثانویة للبنینجنین10الریادة واألعمال10047144

59.4السالم الثانویة للبنینجنین10الریادة واألعمال10047145

58.4السالم الثانویة للبنینجنین10الریادة واألعمال10047146

52.3السالم الثانویة للبنینجنین10الریادة واألعمال10047151

غیر مستكملالسالم الثانویة للبنینجنین10الریادة واألعمال10047154

63.6السالم الثانویة للبنینجنین10الریادة واألعمال10047156
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55.1السالم الثانویة للبنینجنین10الریادة واألعمال10047159

غیر مستكملالسالم الثانویة للبنینجنین10الریادة واألعمال10047164

غیر مستكملالسالم الثانویة للبنینجنین10الریادة واألعمال10047166

53.6السالم الثانویة للبنینجنین10الریادة واألعمال10047170

غیر مستكملالسالم الثانویة للبنینجنین10الریادة واألعمال10047174

51.9السالم الثانویة للبنینجنین10الریادة واألعمال10047175

54.9السالم الثانویة للبنینجنین10الریادة واألعمال10047177

55.9السالم الثانویة للبنینجنین10الریادة واألعمال10047191

راسبكفر ذان الثانویة للبنینجنین10الریادة واألعمال10047197

58.4كفر ذان الثانویة للبنینجنین10الریادة واألعمال10047199

63.4سیلة الحارثیة الثانویة للبنینجنین10الریادة واألعمال10047202

68.3سیلة الحارثیة الثانویة للبنینجنین10الریادة واألعمال10047206

59.9الیامون الثانویة للبنینجنین10الریادة واألعمال10047216

57.7الیامون الثانویة للبنینجنین10الریادة واألعمال10047217

53.1الیامون الثانویة للبنینجنین10الریادة واألعمال10047219

55.7الیامون الثانویة للبنینجنین10الریادة واألعمال10047221

64الیامون الثانویة للبنینجنین10الریادة واألعمال10047227

58.6الیامون الثانویة للبنینجنین10الریادة واألعمال10047238

غیر مستكملالیامون الثانویة للبنینجنین10الریادة واألعمال10047239

غیر مستكملالیامون الثانویة للبنینجنین10الریادة واألعمال10047240

57.9الیامون الثانویة للبنینجنین10الریادة واألعمال10047241

68.6الیامون الثانویة للبنینجنین10الریادة واألعمال10047244

غیر مستكملیعبد الثانویة للبنینجنین10الریادة واألعمال10047246

63یعبد الثانویة للبنینجنین10الریادة واألعمال10047249

غیر مستكملیعبد الثانویة للبنینجنین10الریادة واألعمال10047250

74.9یعبد الثانویة للبنینجنین10الریادة واألعمال10047254

55یعبد الثانویة للبنینجنین10الریادة واألعمال10047256

55.1یعبد الثانویة للبنینجنین10الریادة واألعمال10047257

56.3یعبد الثانویة للبنینجنین10الریادة واألعمال10047258

53.7یعبد الثانویة للبنینجنین10الریادة واألعمال10047262

غیر مستكملیعبد الثانویة للبنینجنین10الریادة واألعمال10047276

راسبیعبد الثانویة للبنینجنین10الریادة واألعمال10047279

غیر مستكملیعبد الثانویة للبنینجنین10الریادة واألعمال10047281

52.6الشھید فرحات حشاد الثانویة للبنینجنین10الریادة واألعمال10047295

65الشھید فرحات حشاد الثانویة للبنینجنین10الریادة واألعمال10047297

62بنات جنین الثانویةجنین10الریادة واألعمال10047401

68.3بنات جنین الثانویةجنین10الریادة واألعمال10047407
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غیر مستكملبنات جنین الثانویةجنین10الریادة واألعمال10047413

59.9بنات جنین الثانویةجنین10الریادة واألعمال10047433

58بنات جنین الثانویةجنین10الریادة واألعمال10047434

53.1بنات جنین الثانویةجنین10الریادة واألعمال10047442

52.7بنات جنین الثانویةجنین10الریادة واألعمال10047453

56.1بنات جنین الثانویةجنین10الریادة واألعمال10047468

63بنات یعبد الثانویةجنین10الریادة واألعمال10047508

66.9بنات الخنساء الثانویةجنین10الریادة واألعمال10047531

59.4بنات الخنساء الثانویةجنین10الریادة واألعمال10047552

59.4بنات الیامون الثانویةجنین10الریادة واألعمال10047554

63.7بنات الیامون الثانویةجنین10الریادة واألعمال10047562

75.1بنات الیامون الثانویةجنین10الریادة واألعمال10047568

60.4بنات الیامون الثانویةجنین10الریادة واألعمال10047575

55.9بنات الیامون الثانویةجنین10الریادة واألعمال10047579

72.7بنات الیامون الثانویةجنین10الریادة واألعمال10047581

68.4بنات سیلة الحارثیة الثانویةجنین10الریادة واألعمال10047590

غیر مستكملبنات دیر ابو ضعیف الثانویةجنین10الریادة واألعمال10047592

غیر مستكملبنات دیر ابو ضعیف الثانویةجنین10الریادة واألعمال10047593

65.1بنات دیر ابو ضعیف الثانویةجنین10الریادة واألعمال10047594

58.3بنات دیر ابو ضعیف الثانویةجنین10الریادة واألعمال10047595

66.4بنات دیر ابو ضعیف الثانویةجنین10الریادة واألعمال10047597

72.7ثانویة جنین الشرعیةجنین10الشرعي10050152

68ثانویة جنین الشرعیةجنین10الشرعي10050154

غیر مستكملجنین الثانویة الصناعیةجنین10الصناعي10053951

68.1جنین الثانویة الصناعیةجنین10الصناعي10053956

79.6جنین الثانویة الصناعیةجنین10الصناعي10053985

82.3جنین الثانویة الصناعیةجنین10الصناعي10053996

80.4جنین الثانویة الصناعیةجنین10الصناعي10054000

83.8جنین الثانویة الصناعیةجنین10الصناعي10054007

79.9جنین الثانویة الصناعیةجنین10الصناعي10054008

68.8جنین الثانویة الصناعیةجنین10الصناعي10054014

69.1جنین الثانویة الصناعیةجنین10الصناعي10054015

66.5جنین الثانویة الصناعیةجنین10الصناعي10054032

غیر مستكملجنین الثانویة الصناعیةجنین10الصناعي10054034

69.4جنین الثانویة الصناعیةجنین10الصناعي10054036

74جنین الثانویة الصناعیةجنین10الصناعي10054038

غیر مستكملجنین الثانویة الصناعیةجنین10الصناعي10054041
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غیر مستكملجنین الثانویة الصناعیةجنین10الصناعي10054047

64.9جنین الثانویة الصناعیةجنین10الصناعي10054050

غیر مستكملجنین الثانویة الصناعیةجنین10الصناعي10054051

غیر مستكملجنین الثانویة الصناعیةجنین10الصناعي10054056

53.1دراسة خاصةجنین10األدبي10062551

50.6دراسة خاصةجنین10األدبي10062552

68.4دراسة خاصةجنین10األدبي10062566

غیر مستكملدراسة خاصةجنین10األدبي10062570

راسبدراسة خاصةجنین10األدبي10062573

غیر مستكملدراسة خاصةجنین10األدبي10062580

60دراسة خاصةجنین10األدبي10062582

غیر مستكملدراسة خاصةجنین10األدبي10062585

52.1دراسة خاصةجنین10األدبي10062651

53.3دراسة خاصةجنین10األدبي10062652

56.7دراسة خاصةجنین10األدبي10062653

غیر مستكملدراسة خاصةجنین10األدبي10062655

52.9دراسة خاصةجنین10األدبي10062657

53.9دراسة خاصةجنین10األدبي10062658

غیر مستكملدراسة خاصةجنین10األدبي10062664

غیر مستكملدراسة خاصةجنین10األدبي10062674

59.3دراسة خاصةجنین10األدبي10062675

غیر مستكملدراسة خاصةجنین10العلمي10065151

65.9دراسة خاصةجنین10العلمي10065156

75.1دراسة خاصةجنین10العلمي10065157

راسبدراسة خاصةجنین10العلمي10065164

راسبدراسة خاصةجنین10العلمي10065165

راسبدراسة خاصةجنین10العلمي10065166

65.9دراسة خاصةجنین10العلمي10065167

راسبدراسة خاصةجنین10العلمي10065168

58دراسة خاصةجنین10العلمي10065170

غیر مستكملدراسة خاصةجنین10العلمي10065171

58.6دراسة خاصةجنین10العلمي10065172

69.3دراسة خاصةجنین10العلمي10065173

غیر مستكملدراسة خاصةجنین10العلمي10065201

راسبدراسة خاصةجنین10العلمي10065204

61.4دراسة خاصةجنین10العلمي10065207

54.9دراسة خاصةجنین10الریادة واألعمال10066951
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54.7دراسة خاصةجنین10الریادة واألعمال10066955

55.6دراسة خاصةجنین10الریادة واألعمال10066957

غیر مستكملدراسة خاصةجنین10الریادة واألعمال10066960

58.6دراسة خاصةجنین10الریادة واألعمال10066966

61.4دراسة خاصةجنین10الریادة واألعمال10066968

54.7دراسة خاصةجنین10الریادة واألعمال10066969

غیر مستكملدراسة خاصةجنین10الریادة واألعمال10066970

69.6دراسة خاصةجنین10الریادة واألعمال10067007

راسبدراسة خاصةجنین10الریادة واألعمال10067011


