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57ذكور اسكندر الخوريبیت لحم22األدبي22003704
55.4ذكور اسكندر الخوريبیت لحم22األدبي22003707
59.9ذكور اسكندر الخوريبیت لحم22األدبي22003710
53.7ذكور اسكندر الخوريبیت لحم22األدبي22003713
55ذكور اسكندر الخوريبیت لحم22األدبي22003715
55.6ذكور اسكندر الخوريبیت لحم22األدبي22003719
52.1ذكور اسكندر الخوريبیت لحم22األدبي22003722
64.7ذكور اسكندر الخوريبیت لحم22األدبي22003723
51.1ذكور اسكندر الخوريبیت لحم22األدبي22003728
55.1ذكور اسكندر الخوريبیت لحم22األدبي22003732
54.4ذكور اسكندر الخوريبیت لحم22األدبي22003735
54ذكور اسكندر الخوريبیت لحم22األدبي22003743
54.7ذكور اسكندر الخوريبیت لحم22األدبي22003746
59.9ذكور اسكندر الخوريبیت لحم22األدبي22003747
54.1ذكور اسكندر الخوريبیت لحم22األدبي22003756
53.6ذكور اسكندر الخوريبیت لحم22األدبي22003759
54.7ذكور اسكندر الخوريبیت لحم22األدبي22003761
54.7ذكور اسكندر الخوريبیت لحم22األدبي22003766
53.9ذكور اسكندر الخوريبیت لحم22األدبي22003769
65.1ذكور اسكندر الخوريبیت لحم22األدبي22003771
54.6ذكور اسكندر الخوريبیت لحم22األدبي22003774
غیر مستكملذكور اسكندر الخوريبیت لحم22األدبي22003775
53.9ذكور اسكندر الخوريبیت لحم22األدبي22003782
51.4ذكور اسكندر الخوريبیت لحم22األدبي22003784
غیر مستكملذكور اسكندر الخوريبیت لحم22األدبي22003789
راسبذكور اسكندر الخوريبیت لحم22األدبي22003793
53.6ذكور اسكندر الخوريبیت لحم22األدبي22003797
52.9ذكور اسكندر الخوريبیت لحم22األدبي22003799
61.3ذكور اسكندر الخوريبیت لحم22األدبي22003806
51.1ذكور اسكندر الخوريبیت لحم22األدبي22003807
53.9ذكور اسكندر الخوريبیت لحم22األدبي22003808
60.3ذكور اسكندر الخوريبیت لحم22األدبي22003809
غیر مستكملذكور اسكندر الخوريبیت لحم22األدبي22003813
غیر مستكملذكور اسكندر الخوريبیت لحم22األدبي22003821
53.3ذكور اسكندر الخوريبیت لحم22األدبي22003824
غیر مستكملذكور اسكندر الخوريبیت لحم22األدبي22003829
54.4ذكور اسكندر الخوريبیت لحم22األدبي22003830
65.4ذكور اسكندر الخوريبیت لحم22األدبي22003832
54ذكور اسكندر الخوريبیت لحم22األدبي22003833
غیر مستكملذكور اسكندر الخوريبیت لحم22األدبي22003844
غیر مستكملذكور بیت ساحور الثانویةبیت لحم22األدبي22003846
51.1ذكور بیت ساحور الثانویةبیت لحم22األدبي22003848
راسبذكور بیت ساحور الثانویةبیت لحم22األدبي22003857
53.4ذكور بیت ساحور الثانویةبیت لحم22األدبي22003861
52.1ذكور بیت ساحور الثانویةبیت لحم22األدبي22003863
غیر مستكملذكور بیت ساحور الثانویةبیت لحم22األدبي22003864
52.3ذكور بیت ساحور الثانویةبیت لحم22األدبي22003867
53.9ذكور بیت ساحور الثانویةبیت لحم22األدبي22003868
57.7ذكور بیت ساحور الثانویةبیت لحم22األدبي22003869
غیر مستكملذكور بیت ساحور الثانویةبیت لحم22األدبي22003870
53.7ذكور بیت ساحور الثانویةبیت لحم22األدبي22003873
غیر مستكملذكور بیت ساحور الثانویةبیت لحم22األدبي22003876
58.4ذكور بیت ساحور الثانویةبیت لحم22األدبي22003883
55.9ذكور بیت ساحور الثانویةبیت لحم22األدبي22003887



56.9ذكور بیت ساحور الثانویةبیت لحم22األدبي22003889
54ذكور بیت ساحور الثانویةبیت لحم22األدبي22003892
53.4ذكور بیت ساحور الثانویةبیت لحم22األدبي22003897
غیر مستكملذكور بیت ساحور الثانویةبیت لحم22األدبي22003898
56.3ذكور بیت ساحور الثانویةبیت لحم22األدبي22003899
57.7ذكور بیت ساحور الثانویةبیت لحم22األدبي22003900
56.4ذكور بیت ساحور الثانویةبیت لحم22األدبي22003904
53ذكور بیت ساحور الثانویةبیت لحم22األدبي22003907
58.6ذكور بیت ساحور الثانویةبیت لحم22األدبي22003909
غیر مستكملذكور بیت ساحور الثانویةبیت لحم22األدبي22003911
56.4ذكور بیت ساحور الثانویةبیت لحم22األدبي22003917
61.6ذكور الخلفاء الراشدین الثانویةبیت لحم22األدبي22003937
غیر مستكملذكور الخلفاء الراشدین الثانویةبیت لحم22األدبي22003941
56.6ذكور الخلفاء الراشدین الثانویةبیت لحم22األدبي22003943
راسبذكور الخلفاء الراشدین الثانویةبیت لحم22األدبي22003946
55.7ذكور الخلفاء الراشدین الثانویةبیت لحم22األدبي22003958
61.1ذكور الخلفاء الراشدین الثانویةبیت لحم22األدبي22003960
58.1ذكور الخلفاء الراشدین الثانویةبیت لحم22األدبي22003964
غیر مستكملذكور الخلفاء الراشدین الثانویةبیت لحم22األدبي22003967
54.4ذكور الخلفاء الراشدین الثانویةبیت لحم22األدبي22003968

60.9ذكور الصداقة الروسیة الفلسطینیةبیت لحم22األدبي22003971

غیر مستكملذكور الصداقة الروسیة الفلسطینیةبیت لحم22األدبي22003972

51.1ذكور الصداقة الروسیة الفلسطینیةبیت لحم22األدبي22003976

غیر مستكملذكور الصداقة الروسیة الفلسطینیةبیت لحم22األدبي22003981

54.9ذكور الصداقة الروسیة الفلسطینیةبیت لحم22األدبي22003984

56.4ذكور الصداقة الروسیة الفلسطینیةبیت لحم22األدبي22003985

59.6ذكور الصداقة الروسیة الفلسطینیةبیت لحم22األدبي22003991

64.1ذكور الصداقة الروسیة الفلسطینیةبیت لحم22األدبي22003994

غیر مستكملذكور الصداقة الروسیة الفلسطینیةبیت لحم22األدبي22003996

55ذكور الصداقة الروسیة الفلسطینیةبیت لحم22األدبي22003998

57.6ذكور الخضر الثانویةبیت لحم22األدبي22004005
53.9ذكور الخضر الثانویةبیت لحم22األدبي22004007
70.7ذكور الخضر الثانویةبیت لحم22األدبي22004011
56.7ذكور الخضر الثانویةبیت لحم22األدبي22004016
50.7ذكور الخضر الثانویةبیت لحم22األدبي22004017
64.1ذكور الخضر الثانویةبیت لحم22األدبي22004022
59.3ذكور الخضر الثانویةبیت لحم22األدبي22004023
64.1ذكور الخضر الثانویةبیت لحم22األدبي22004024
غیر مستكملذكور الخضر الثانویةبیت لحم22األدبي22004030
60.7ذكور الخضر الثانویةبیت لحم22األدبي22004031
غیر مستكملذكور الخضر الثانویةبیت لحم22األدبي22004032
57.6ذكور الخضر الثانویةبیت لحم22األدبي22004035
51.9ذكور الخضر الثانویةبیت لحم22األدبي22004036
67.7ذكور الخضر الثانویةبیت لحم22األدبي22004037
غیر مستكملذكور الخضر الثانویةبیت لحم22األدبي22004038
62.6ذكور الخضر الثانویةبیت لحم22األدبي22004042



58.3ذكور حوسان الثانویةبیت لحم22األدبي22004046
66.7ذكور حوسان الثانویةبیت لحم22األدبي22004048
غیر مستكملذكور حوسان الثانویةبیت لحم22األدبي22004054
راسبذكور حوسان الثانویةبیت لحم22األدبي22004055
غیر مستكملذكور حوسان الثانویةبیت لحم22األدبي22004056
56.3ذكور حوسان الثانویةبیت لحم22األدبي22004059
54ذكور حوسان الثانویةبیت لحم22األدبي22004061
غیر مستكملذكور حوسان الثانویةبیت لحم22األدبي22004062
58.9ذكور حوسان الثانویةبیت لحم22األدبي22004063
غیر مستكملذكور حوسان الثانویةبیت لحم22األدبي22004070
65.3وادي فوكین الثانویة المختلطةبیت لحم22األدبي22004077
55.3وادي فوكین الثانویة المختلطةبیت لحم22األدبي22004078
52.4ذكور نحالین الثانویةبیت لحم22األدبي22004080
53.3ذكور نحالین الثانویةبیت لحم22األدبي22004086
51.4ذكور نحالین الثانویةبیت لحم22األدبي22004087
54ذكور نحالین الثانویةبیت لحم22األدبي22004089
غیر مستكملذكور نحالین الثانویةبیت لحم22األدبي22004098
غیر مستكملذكور نحالین الثانویةبیت لحم22األدبي22004101
54.1ذكور بتیر الثانویةبیت لحم22األدبي22004108
53.1ذكور بتیر الثانویةبیت لحم22األدبي22004110
53.6ذكور بتیر الثانویةبیت لحم22األدبي22004111
56.4ذكور بتیر الثانویةبیت لحم22األدبي22004114
52.4ذكور بتیر الثانویةبیت لحم22األدبي22004115
55.1ذكور ارطاس الثانویةبیت لحم22األدبي22004122
غیر مستكملذكور ارطاس الثانویةبیت لحم22األدبي22004123
غیر مستكملذكور ارطاس الثانویةبیت لحم22األدبي22004124
غیر مستكملذكور ارطاس الثانویةبیت لحم22األدبي22004125
64.7ذكور ارطاس الثانویةبیت لحم22األدبي22004127
52.7ذكور ارطاس الثانویةبیت لحم22األدبي22004129
54.4ذكور ارطاس الثانویةبیت لحم22األدبي22004130
64.7ذكور ارطاس الثانویةبیت لحم22األدبي22004132
54.3ذكور ارطاس الثانویةبیت لحم22األدبي22004133
غیر مستكملذكور ارطاس الثانویةبیت لحم22األدبي22004138
57.7ذكور ارطاس الثانویةبیت لحم22األدبي22004140
58.1ذكور جورة الشمعة الثانویةبیت لحم22األدبي22004144
57.9ذكور جورة الشمعة الثانویةبیت لحم22األدبي22004146
54ذكور جورة الشمعة الثانویةبیت لحم22األدبي22004151
58.3ذكور جورة الشمعة الثانویةبیت لحم22األدبي22004155
62.7مراح رباح الثانویة المختلطةبیت لحم22األدبي22004160
64.7مراح رباح الثانویة المختلطةبیت لحم22األدبي22004161
54.7واد رحال الثانویةبیت لحم22األدبي22004164
54.7واد رحال الثانویةبیت لحم22األدبي22004167
غیر مستكملواد رحال الثانویةبیت لحم22األدبي22004171
53.4ذكور بیت فجار الثانویةبیت لحم22األدبي22004174
61.9ذكور بیت فجار الثانویةبیت لحم22األدبي22004187
55.1ذكور بیت فجار الثانویةبیت لحم22األدبي22004188
راسبذكور بیت فجار الثانویةبیت لحم22األدبي22004190
غیر مستكملذكور بیت فجار الثانویةبیت لحم22األدبي22004191
52.6ذكور بیت فجار الثانویةبیت لحم22األدبي22004192
53.4ذكور بیت فجار الثانویةبیت لحم22األدبي22004202
58.7ذكور بیت فجار الثانویةبیت لحم22األدبي22004204
66.1ذكور بیت فجار الثانویةبیت لحم22األدبي22004208
59.3ذكور بیت فجار الثانویةبیت لحم22األدبي22004212
55.1ذكور بیت فجار الثانویةبیت لحم22األدبي22004213
58.6ذكور بیت فجار الثانویةبیت لحم22األدبي22004219
67الزواھرة الثانویة المختلطةبیت لحم22األدبي22004225



53مراح معال الثانویة المختلطةبیت لحم22األدبي22004230
51.6مراح معال الثانویة المختلطةبیت لحم22األدبي22004231
غیر مستكملذكور العبیدیة الثانویةبیت لحم22األدبي22004235
54.3ذكور العبیدیة الثانویةبیت لحم22األدبي22004239
60.9ذكور العبیدیة الثانویةبیت لحم22األدبي22004253
50.1ذكور العبیدیة الثانویةبیت لحم22األدبي22004256
59.4ذكور العبیدیة الثانویةبیت لحم22األدبي22004272
57.7ذكور العبیدیة الثانویةبیت لحم22األدبي22004273
غیر مستكملذكور العبیدیة الثانویةبیت لحم22األدبي22004275
65.4ذكور تقوع الثانویةبیت لحم22األدبي22004282
غیر مستكملذكور تقوع الثانویةبیت لحم22األدبي22004291
غیر مستكملذكور تقوع الثانویةبیت لحم22األدبي22004295
52.6ذكور تقوع الثانویةبیت لحم22األدبي22004305
69ذكور تقوع الثانویةبیت لحم22األدبي22004308
راسبذكور تقوع الثانویةبیت لحم22األدبي22004310
راسبذكور تقوع الثانویةبیت لحم22األدبي22004314
غیر مستكملذكور تقوع الثانویةبیت لحم22األدبي22004316
60.9ذكور تقوع الثانویةبیت لحم22األدبي22004338
غیر مستكملذكور زعترة الثانویةبیت لحم22األدبي22004343
غیر مستكملذكور زعترة الثانویةبیت لحم22األدبي22004346
غیر مستكملذكور زعترة الثانویةبیت لحم22األدبي22004347
57ذكور زعترة الثانویةبیت لحم22األدبي22004355
64.7ذكور زعترة الثانویةبیت لحم22األدبي22004356
راسبذكور زعترة الثانویةبیت لحم22األدبي22004357
54.4ذكور زعترة الثانویةبیت لحم22األدبي22004362
65.3ذكور زعترة الثانویةبیت لحم22األدبي22004365
راسبذكور زعترة الثانویةبیت لحم22األدبي22004377
غیر مستكملذكور زعترة الثانویةبیت لحم22األدبي22004380
60.4ذكور زعترة الثانویةبیت لحم22األدبي22004383
58.4ذكور زعترة الثانویةبیت لحم22األدبي22004384
59ذكور زعترة الثانویةبیت لحم22األدبي22004385
53.7ذكور ھندازة وبریضعة الثانویةبیت لحم22األدبي22004395
56.7ذكور ھندازة وبریضعة الثانویةبیت لحم22األدبي22004396
53.6ذكور ھندازة وبریضعة الثانویةبیت لحم22األدبي22004399
غیر مستكملالشواورة الثانویة المختلطةبیت لحم22األدبي22004400
غیر مستكملالشواورة الثانویة المختلطةبیت لحم22األدبي22004407
55.4الشواورة الثانویة المختلطةبیت لحم22األدبي22004412
59.3الشواورة الثانویة المختلطةبیت لحم22األدبي22004414
غیر مستكملالشواورة الثانویة المختلطةبیت لحم22األدبي22004415
68.7الشواورة الثانویة المختلطةبیت لحم22األدبي22004417
56.7ذكور دار صالح الثانویةبیت لحم22األدبي22004423
54.9ذكور دار صالح الثانویةبیت لحم22األدبي22004424
61ذكور دار صالح الثانویةبیت لحم22األدبي22004430
53.3ذكور دار صالح الثانویةبیت لحم22األدبي22004431
54.9ذكور دار صالح الثانویةبیت لحم22األدبي22004435
50.7ذكور دار صالح الثانویةبیت لحم22األدبي22004436
غیر مستكملذكور دار صالح الثانویةبیت لحم22األدبي22004452
52.3ذكور دار صالح الثانویةبیت لحم22األدبي22004454
غیر مستكملذكور دار صالح الثانویةبیت لحم22األدبي22004456
55.4ذكور الزیر الثانویةبیت لحم22األدبي22004457
52.9ذكور الزیر الثانویةبیت لحم22األدبي22004458
54.7ذكور الزیر الثانویةبیت لحم22األدبي22004459
غیر مستكملذكور الزیر الثانویةبیت لحم22األدبي22004460
58.7ذكور الزیر الثانویةبیت لحم22األدبي22004462
55.9ذكور الزیر الثانویةبیت لحم22األدبي22004463
59.4ذكور الزیر الثانویةبیت لحم22األدبي22004475



50.9ذكور الزیر الثانویةبیت لحم22األدبي22004478
راسبذكور الزیر الثانویةبیت لحم22األدبي22004481
61.6ذكور الزیر الثانویةبیت لحم22األدبي22004482
راسبذكور الزیر الثانویةبیت لحم22األدبي22004484
57.1ذكور العبیات الثانویةبیت لحم22األدبي22004489
53.6ذكور العبیات الثانویةبیت لحم22األدبي22004490
58.1ذكور العبیات الثانویةبیت لحم22األدبي22004494
57.1المنشیة الثانویة المختلطةبیت لحم22األدبي22004500
56.6ثانویة تراسنطةبیت لحم22األدبي22004511
61.4ثانویة تراسنطةبیت لحم22األدبي22004516
64.9ثانویة تراسنطةبیت لحم22األدبي22004517
54.4ثانویة تراسنطةبیت لحم22األدبي22004521
62.7ثانویة تراسنطةبیت لحم22األدبي22004528
69الفریر الثانویةبیت لحم22األدبي22004536
60.6الرعاة للروم االرثوذكسبیت لحم22األدبي22004584
57.4الرعاة للروم االرثوذكسبیت لحم22األدبي22004585
58.6البطریركیة الالتینیة بیت ساحوربیت لحم22األدبي22004604
57.1بنات بیت لحم الثانویةبیت لحم22األدبي22004701
52.7بنات بیت لحم الثانویةبیت لحم22األدبي22004703
58.3بنات بیت لحم الثانویةبیت لحم22األدبي22004704
62.7بنات بیت لحم الثانویةبیت لحم22األدبي22004705
غیر مستكملبنات بیت لحم الثانویةبیت لحم22األدبي22004708
56.4بنات بیت لحم الثانویةبیت لحم22األدبي22004721
راسببنات بیت لحم الثانویةبیت لحم22األدبي22004727
53.1بنات بیت لحم الثانویةبیت لحم22األدبي22004729
58.7بنات بیت لحم الثانویةبیت لحم22األدبي22004741
غیر مستكملبنات بیت لحم الثانویةبیت لحم22األدبي22004751
57.3بنات بیت لحم الثانویةبیت لحم22األدبي22004754
67.1بنات بیت لحم الثانویةبیت لحم22األدبي22004758
54.1بنات بیت لحم الثانویةبیت لحم22األدبي22004768
59بنات بیت لحم الثانویةبیت لحم22األدبي22004775
58بنات بیت لحم الثانویةبیت لحم22األدبي22004779
56بنات بیت لحم الثانویةبیت لحم22األدبي22004781
غیر مستكملبنات بیت لحم الثانویةبیت لحم22األدبي22004794
66بنات بیت لحم الثانویةبیت لحم22األدبي22004797
غیر مستكملبنات بیت لحم الثانویةبیت لحم22األدبي22004798
راسببنات بیت لحم الثانویةبیت لحم22األدبي22004801
62.4بنات بیت لحم الثانویةبیت لحم22األدبي22004816
57.6بنات بیت لحم الثانویةبیت لحم22األدبي22004822
غیر مستكملبنات بیت لحم الثانویةبیت لحم22األدبي22004828
59.3بنات بیت لحم الثانویةبیت لحم22األدبي22004832
غیر مستكملبنات بیت لحم الثانویةبیت لحم22األدبي22004836
57.9بنات بیت لحم الثانویةبیت لحم22األدبي22004841
غیر مستكملبنات بیت لحم الثانویةبیت لحم22األدبي22004842
55.6بنات بیت لحم الثانویةبیت لحم22األدبي22004845
55.1بنات بیت لحم الثانویةبیت لحم22األدبي22004847
58.6بنات بیت لحم الثانویةبیت لحم22األدبي22004852
66.3بنات بیت لحم الثانویةبیت لحم22األدبي22004858
غیر مستكملبنات بیت لحم الثانویةبیت لحم22األدبي22004891
53.3بنات بیت لحم الثانویةبیت لحم22األدبي22004896
61.9بنات بیت لحم الثانویةبیت لحم22األدبي22004899
54.1بنات بیت لحم الثانویةبیت لحم22األدبي22004909
54.9بنات بیت لحم الثانویةبیت لحم22األدبي22004911
غیر مستكملبنات بیت لحم الثانویةبیت لحم22األدبي22004918
غیر مستكملبنات بیت لحم الثانویةبیت لحم22األدبي22004922
غیر مستكملبنات بیت جاال الثانویةبیت لحم22األدبي22004934



غیر مستكملبنات بیت جاال الثانویةبیت لحم22األدبي22004935
راسببنات بیت جاال الثانویةبیت لحم22األدبي22004938
غیر مستكملبنات بیت جاال الثانویةبیت لحم22األدبي22004949
51.3بنات بیت جاال الثانویةبیت لحم22األدبي22004954
غیر مستكملبنات بیت جاال الثانویةبیت لحم22األدبي22004955
58.1بنات بیت جاال الثانویةبیت لحم22األدبي22004958
57.4بنات بیت جاال الثانویةبیت لحم22األدبي22004960
62.7بنات بیت جاال الثانویةبیت لحم22األدبي22004964
59بنات بیت جاال الثانویةبیت لحم22األدبي22004973
غیر مستكملبنات بیت ساحور الثانویةبیت لحم22األدبي22004980
61.6بنات بیت ساحور الثانویةبیت لحم22األدبي22004987
51.9بنات بیت ساحور الثانویةبیت لحم22األدبي22004994
غیر مستكملبنات بیت ساحور الثانویةبیت لحم22األدبي22005000
غیر مستكملبنات بیت ساحور الثانویةبیت لحم22األدبي22005008
66.3بنات بیت ساحور الثانویةبیت لحم22األدبي22005021
غیر مستكملبنات بیت ساحور الثانویةبیت لحم22األدبي22005022
62بنات بیت ساحور الثانویةبیت لحم22األدبي22005025
53بنات بیت ساحور الثانویةبیت لحم22األدبي22005037
غیر مستكملبنات مسقط الثانویةبیت لحم22األدبي22005046
57.3بنات مسقط الثانویةبیت لحم22األدبي22005048
غیر مستكملبنات مسقط الثانویةبیت لحم22األدبي22005054
52.1بنات مسقط الثانویةبیت لحم22األدبي22005057
59بنات مسقط الثانویةبیت لحم22األدبي22005061
50.1بنات مسقط الثانویةبیت لحم22األدبي22005062
غیر مستكملبنات مسقط الثانویةبیت لحم22األدبي22005063
51.1بنات مسقط الثانویةبیت لحم22األدبي22005072
56.1بنات مسقط الثانویةبیت لحم22األدبي22005076
76.4بنات مسقط الثانویةبیت لحم22األدبي22005078
غیر مستكملبنات مسقط الثانویةبیت لحم22األدبي22005079
57.4بنات مسقط الثانویةبیت لحم22األدبي22005080
راسببنات مسقط الثانویةبیت لحم22األدبي22005084
غیر مستكملبنات مسقط الثانویةبیت لحم22األدبي22005087
61.6بنات مسقط الثانویةبیت لحم22األدبي22005093
56.1بنات مسقط الثانویةبیت لحم22األدبي22005100
50.3بنات مسقط الثانویةبیت لحم22األدبي22005102
غیر مستكملبنات مسقط الثانویةبیت لحم22األدبي22005104
غیر مستكملبنات مسقط الثانویةبیت لحم22األدبي22005106
55.1بنات الخضر الثانویةبیت لحم22األدبي22005107
56بنات الخضر الثانویةبیت لحم22األدبي22005108
53بنات الخضر الثانویةبیت لحم22األدبي22005113
60.6بنات الخضر الثانویةبیت لحم22األدبي22005115
غیر مستكملبنات الخضر الثانویةبیت لحم22األدبي22005124
غیر مستكملبنات الخضر الثانویةبیت لحم22األدبي22005125
58.1بنات الخضر الثانویةبیت لحم22األدبي22005137
55بنات الخضر الثانویةبیت لحم22األدبي22005141
58.9بنات الخضر الثانویةبیت لحم22األدبي22005143
53.3بنات الخضر الثانویةبیت لحم22األدبي22005149
55بنات الخضر الثانویةبیت لحم22األدبي22005155
غیر مستكملبنات الخضر الثانویةبیت لحم22األدبي22005167
65.4بنات الخضر الثانویةبیت لحم22األدبي22005168
54.7بنات الخضر الثانویةبیت لحم22األدبي22005170
64.9بنات الخضر الثانویةبیت لحم22األدبي22005176
60.1بنات الخضر الثانویةبیت لحم22األدبي22005193
راسببنات حوسان الثانویةبیت لحم22األدبي22005202
راسببنات حوسان الثانویةبیت لحم22األدبي22005203
غیر مستكملبنات حوسان الثانویةبیت لحم22األدبي22005218



63.3وادي فوكین الثانویة المختلطةبیت لحم22األدبي22005230
55.7بنات نحالین الثانویةبیت لحم22األدبي22005235
غیر مستكملبنات نحالین الثانویةبیت لحم22األدبي22005238
52.6بنات نحالین الثانویةبیت لحم22األدبي22005245
55.1بنات نحالین الثانویةبیت لحم22األدبي22005257
غیر مستكملبنات نحالین الثانویةبیت لحم22األدبي22005280
51بنات بتیر الثانویةبیت لحم22األدبي22005289
53.4بنات بتیر الثانویةبیت لحم22األدبي22005295
غیر مستكملبنات الفردوس الثانویةبیت لحم22األدبي22005305
57.1بنات الفردوس الثانویةبیت لحم22األدبي22005308
52.1بنات الفردوس الثانویةبیت لحم22األدبي22005312
غیر مستكملبنات الفردوس الثانویةبیت لحم22األدبي22005318
غیر مستكملبنات الفردوس الثانویةبیت لحم22األدبي22005326
53.7بنات الفردوس الثانویةبیت لحم22األدبي22005329
غیر مستكملبنات الفردوس الثانویةبیت لحم22األدبي22005334
غیر مستكملبنات الفردوس الثانویةبیت لحم22األدبي22005337
59.7بنات الفردوس الثانویةبیت لحم22األدبي22005339
52.7بنات الفردوس الثانویةبیت لحم22األدبي22005340
راسببنات الفردوس الثانویةبیت لحم22األدبي22005343
52.4بنات جورة الشمعة الثانویةبیت لحم22األدبي22005360
62.9بنات مراح رباح الثانویةبیت لحم22األدبي22005371
غیر مستكملواد رحال الثانویةبیت لحم22األدبي22005378
59.7واد رحال الثانویةبیت لحم22األدبي22005379
54.9بنات بیت فجار الثانویةبیت لحم22األدبي22005381
51.6بنات بیت فجار الثانویةبیت لحم22األدبي22005389
54.3بنات بیت فجار الثانویةبیت لحم22األدبي22005395
غیر مستكملبنات بیت فجار الثانویةبیت لحم22األدبي22005405
50.4بنات بیت فجار الثانویةبیت لحم22األدبي22005408
59بنات بیت فجار الثانویةبیت لحم22األدبي22005410
غیر مستكملبنات بیت فجار الثانویةبیت لحم22األدبي22005414
54.4بنات بیت فجار الثانویةبیت لحم22األدبي22005434
52.9بنات بیت فجار الثانویةبیت لحم22األدبي22005437
56.9بنات بیت فجار الثانویةبیت لحم22األدبي22005448
راسببنات بیت فجار الثانویةبیت لحم22األدبي22005453
57بنات بیت فجار الثانویةبیت لحم22األدبي22005457
غیر مستكملواد النیص الثانویة المختلطةبیت لحم22األدبي22005479
غیر مستكملمراح معال الثانویة المختلطةبیت لحم22األدبي22005482
غیر مستكملبنات العبیدیة الثانویةبیت لحم22األدبي22005490
غیر مستكملبنات العبیدیة الثانویةبیت لحم22األدبي22005498
53.4بنات العبیدیة الثانویةبیت لحم22األدبي22005499
54.7بنات العبیدیة الثانویةبیت لحم22األدبي22005519
56.7بنات العبیدیة الثانویةبیت لحم22األدبي22005525
غیر مستكملبنات العبیدیة الثانویةبیت لحم22األدبي22005526
52.9بنات العبیدیة الثانویةبیت لحم22األدبي22005532
53.1بنات العبیدیة الثانویةبیت لحم22األدبي22005537
غیر مستكملبنات العبیدیة الثانویةبیت لحم22األدبي22005539
61.6بنات تقوع الثانویةبیت لحم22األدبي22005558
53.7بنات تقوع الثانویةبیت لحم22األدبي22005577
58.1بنات تقوع الثانویةبیت لحم22األدبي22005581
52بنات تقوع الثانویةبیت لحم22األدبي22005596
غیر مستكملبنات تقوع الثانویةبیت لحم22األدبي22005598
52بنات تقوع الثانویةبیت لحم22األدبي22005609
53.9بنات تقوع الثانویةبیت لحم22األدبي22005622
غیر مستكملبنات تقوع الثانویةبیت لحم22األدبي22005624
54.9بنات تقوع الثانویةبیت لحم22األدبي22005637
غیر مستكملبنات تقوع الثانویةبیت لحم22األدبي22005638



51.7المنیا الثانویة المختلطةبیت لحم22األدبي22005648
57.3بنات التعامرة الثانویةبیت لحم22األدبي22005706
غیر مستكملبنات الشواورة الثانویةبیت لحم22األدبي22005721
52.4بنات الشواورة الثانویةبیت لحم22األدبي22005724
58.9بنات الشواورة الثانویةبیت لحم22األدبي22005734
55.6بنات الشواورة الثانویةبیت لحم22األدبي22005742
62.7بنات الشواورة الثانویةبیت لحم22األدبي22005743
57.3بنات دار صالح الثانویةبیت لحم22األدبي22005747
غیر مستكملبنات دار صالح الثانویةبیت لحم22األدبي22005750
62.7بنات دار صالح الثانویةبیت لحم22األدبي22005753
53.7بنات دار صالح الثانویةبیت لحم22األدبي22005758
51.4بنات دار صالح الثانویةبیت لحم22األدبي22005767
50.7بنات روابي القدس الثانویةبیت لحم22األدبي22005785
53.7بنات روابي القدس الثانویةبیت لحم22األدبي22005788
غیر مستكملبنات روابي القدس الثانویةبیت لحم22األدبي22005789
76.3بنات روابي القدس الثانویةبیت لحم22األدبي22005794
53.6بنات روابي القدس الثانویةبیت لحم22األدبي22005795
54.4بنات روابي القدس الثانویةبیت لحم22األدبي22005810
راسبابو نجیم الثانویة المختلطةبیت لحم22األدبي22005813
غیر مستكملابو نجیم الثانویة المختلطةبیت لحم22األدبي22005818
غیر مستكملبنات فرحات الثانویةبیت لحم22األدبي22005830
غیر مستكملبنات فرحات الثانویةبیت لحم22األدبي22005833
54.3بنات فرحات الثانویةبیت لحم22األدبي22005840
راسببنات فرحات الثانویةبیت لحم22األدبي22005845
غیر مستكملبنات فرحات الثانویةبیت لحم22األدبي22005848
52.9بنات فرحات الثانویةبیت لحم22األدبي22005858
غیر مستكملبنات العبیات الثانویةبیت لحم22األدبي22005875
غیر مستكملبنات العبیات الثانویةبیت لحم22األدبي22005879
غیر مستكملالفریر الثانویةبیت لحم22األدبي22005915
66.9الفریر الثانویةبیت لحم22األدبي22005918
غیر مستكملافتح بولس السادسبیت لحم22األدبي22005922
غیر مستكملافتح بولس السادسبیت لحم22األدبي22005924
60.3طالیتا قوميبیت لحم22األدبي22005959
غیر مستكملطالیتا قوميبیت لحم22األدبي22005960
59.9طالیتا قوميبیت لحم22األدبي22005963
غیر مستكملطالیتا قوميبیت لحم22األدبي22005964
61.6طالیتا قوميبیت لحم22األدبي22005970
58.4طالیتا قوميبیت لحم22األدبي22005971
50.9األمل الثانویةبیت لحم22األدبي22005972
غیر مستكملالبطریركیة الالتینیةبیت لحم22األدبي22005981
58.1االنجیلیة اللوثریةبیت لحم22األدبي22006015
65مار افرام السریانيبیت لحم22األدبي22006023
57.1ذكور بیت لحم الثانویةبیت لحم22العلمي22031301
61.3ذكور بیت لحم الثانویةبیت لحم22العلمي22031307
61ذكور بیت لحم الثانویةبیت لحم22العلمي22031308
71.4ذكور بیت لحم الثانویةبیت لحم22العلمي22031313
غیر مستكملذكور بیت لحم الثانویةبیت لحم22العلمي22031317
غیر مستكملذكور بیت لحم الثانویةبیت لحم22العلمي22031328
78.6ذكور بیت لحم الثانویةبیت لحم22العلمي22031335
70.6ذكور بیت لحم الثانویةبیت لحم22العلمي22031346
65.1ذكور بیت لحم الثانویةبیت لحم22العلمي22031348
راسبذكور بیت لحم الثانویةبیت لحم22العلمي22031350
غیر مستكملذكور بیت لحم الثانویةبیت لحم22العلمي22031361
69.4ذكور بیت لحم الثانویةبیت لحم22العلمي22031362
غیر مستكملذكور بیت لحم الثانویةبیت لحم22العلمي22031367
68.3ذكور بیت لحم الثانویةبیت لحم22العلمي22031371



غیر مستكملذكور بیت لحم الثانویةبیت لحم22العلمي22031377
غیر مستكملذكور بیت لحم الثانویةبیت لحم22العلمي22031392
غیر مستكملذكور بیت لحم الثانویةبیت لحم22العلمي22031393
62.4ذكور بیت لحم الثانویةبیت لحم22العلمي22031396
غیر مستكملذكور بیت لحم الثانویةبیت لحم22العلمي22031404
62.7ذكور بیت لحم الثانویةبیت لحم22العلمي22031406
64.6ذكور بیت لحم الثانویةبیت لحم22العلمي22031410
62ذكور بیت لحم الثانویةبیت لحم22العلمي22031424

غیر مستكملذكور الصداقة الروسیة الفلسطینیةبیت لحم22العلمي22031430

66ذكور الصداقة الروسیة الفلسطینیةبیت لحم22العلمي22031432

57.9ذكور الصداقة الروسیة الفلسطینیةبیت لحم22العلمي22031433

63.4ذكور الصداقة الروسیة الفلسطینیةبیت لحم22العلمي22031434

70ذكور الصداقة الروسیة الفلسطینیةبیت لحم22العلمي22031435

54.6ذكور الصداقة الروسیة الفلسطینیةبیت لحم22العلمي22031436

52.3ذكور الصداقة الروسیة الفلسطینیةبیت لحم22العلمي22031439

57.7ذكور بیت ساحور الثانویةبیت لحم22العلمي22031444
55.6ذكور بیت ساحور الثانویةبیت لحم22العلمي22031450
60.4ذكور بیت ساحور الثانویةبیت لحم22العلمي22031452
63.9ذكور الخضر الثانویةبیت لحم22العلمي22031454
63.6ذكور الخضر الثانویةبیت لحم22العلمي22031458
68.3ذكور الخضر الثانویةبیت لحم22العلمي22031466
غیر مستكملذكور حوسان الثانویةبیت لحم22العلمي22031468
غیر مستكملذكور حوسان الثانویةبیت لحم22العلمي22031471
غیر مستكملذكور حوسان الثانویةبیت لحم22العلمي22031474
63ذكور نحالین الثانویةبیت لحم22العلمي22031477
61ذكور نحالین الثانویةبیت لحم22العلمي22031483
68ذكور نحالین الثانویةبیت لحم22العلمي22031487
64.7ذكور نحالین الثانویةبیت لحم22العلمي22031488
72.4ذكور نحالین الثانویةبیت لحم22العلمي22031489
63ذكور نحالین الثانویةبیت لحم22العلمي22031493
67.3ذكور نحالین الثانویةبیت لحم22العلمي22031498
غیر مستكملذكور نحالین الثانویةبیت لحم22العلمي22031500
غیر مستكملذكور نحالین الثانویةبیت لحم22العلمي22031502
69.1ذكور نحالین الثانویةبیت لحم22العلمي22031508
57ذكور نحالین الثانویةبیت لحم22العلمي22031511
60.9ذكور نحالین الثانویةبیت لحم22العلمي22031512
57.9ذكور نحالین الثانویةبیت لحم22العلمي22031514
60.4ذكور نحالین الثانویةبیت لحم22العلمي22031515
63.9ذكور بتیر الثانویةبیت لحم22العلمي22031522
غیر مستكملذكور بتیر الثانویةبیت لحم22العلمي22031526
67.4ذكور بتیر الثانویةبیت لحم22العلمي22031527
64.1ذكور بتیر الثانویةبیت لحم22العلمي22031529
56.6وادي فوكین الثانویة المختلطةبیت لحم22العلمي22031531
73.9ذكور جورة الشمعة الثانویةبیت لحم22العلمي22031540
63.9ذكور جورة الشمعة الثانویةبیت لحم22العلمي22031543
80.4ذكور جورة الشمعة الثانویةبیت لحم22العلمي22031545
غیر مستكملذكور جورة الشمعة الثانویةبیت لحم22العلمي22031546
64.9ذكور بیت فجار الثانویةبیت لحم22العلمي22031551
67.1ذكور بیت فجار الثانویةبیت لحم22العلمي22031554



59.1ذكور بیت فجار الثانویةبیت لحم22العلمي22031556
57.7ذكور بیت فجار الثانویةبیت لحم22العلمي22031557
62.7ذكور العبیدیة الثانویةبیت لحم22العلمي22031583
غیر مستكملذكور العبیدیة الثانویةبیت لحم22العلمي22031588
58.9ذكور العبیدیة الثانویةبیت لحم22العلمي22031589
65.6ذكور العبیدیة الثانویةبیت لحم22العلمي22031591
55.6ذكور العبیدیة الثانویةبیت لحم22العلمي22031598
58.7ذكور تقوع الثانویةبیت لحم22العلمي22031601
64.6ذكور تقوع الثانویةبیت لحم22العلمي22031614
راسبذكور زعترة الثانویةبیت لحم22العلمي22031616
77.7ذكور زعترة الثانویةبیت لحم22العلمي22031620
76.4ذكور زعترة الثانویةبیت لحم22العلمي22031630
59.6الشواورة الثانویة المختلطةبیت لحم22العلمي22031637
75.7الشواورة الثانویة المختلطةبیت لحم22العلمي22031641
62.1الشواورة الثانویة المختلطةبیت لحم22العلمي22031642
58.7ذكور الزیر الثانویةبیت لحم22العلمي22031644
76.9ذكور الزیر الثانویةبیت لحم22العلمي22031645
64.4ذكور الزیر الثانویةبیت لحم22العلمي22031651
72.1ثانویة تراسنطةبیت لحم22العلمي22031663
68.4ثانویة تراسنطةبیت لحم22العلمي22031668
غیر مستكملطالیتا قوميبیت لحم22العلمي22031690
غیر مستكملطالیتا قوميبیت لحم22العلمي22031696
68طالیتا قوميبیت لحم22العلمي22031699
59.9البطریركیة الالتینیةبیت لحم22العلمي22031711
74.9الروم الكاثولیكبیت لحم22العلمي22031714
67.3الروم الكاثولیكبیت لحم22العلمي22031718
65.7االنجیلیة اللوثریةبیت لحم22العلمي22031736
64.7االنجیلیة اللوثریةبیت لحم22العلمي22031738
غیر مستكملبنات بیت لحم الثانویةبیت لحم22العلمي22031812
59.3بنات بیت لحم الثانویةبیت لحم22العلمي22031817
68.4بنات بیت لحم الثانویةبیت لحم22العلمي22031833
63.4بنات بیت لحم الثانویةبیت لحم22العلمي22031836
75.6بنات بیت لحم الثانویةبیت لحم22العلمي22031840
64.7بنات بیت لحم الثانویةبیت لحم22العلمي22031841
59.9بنات بیت لحم الثانویةبیت لحم22العلمي22031847
غیر مستكملبنات بیت لحم الثانویةبیت لحم22العلمي22031858
66بنات بیت لحم الثانویةبیت لحم22العلمي22031862
71.1بنات بیت لحم الثانویةبیت لحم22العلمي22031876
67.6بنات بیت لحم الثانویةبیت لحم22العلمي22031883
غیر مستكملبنات بیت لحم الثانویةبیت لحم22العلمي22031889
64.1بنات بیت لحم الثانویةبیت لحم22العلمي22031894
78.1بنات بیت لحم الثانویةبیت لحم22العلمي22031895
68.4بنات بیت لحم الثانویةبیت لحم22العلمي22031896
64.3بنات بیت لحم الثانویةبیت لحم22العلمي22031899
63.3بنات بیت لحم الثانویةبیت لحم22العلمي22031905
56.7بنات بیت لحم الثانویةبیت لحم22العلمي22031906
83.7بنات بیت لحم الثانویةبیت لحم22العلمي22031911
غیر مستكملبنات بیت لحم الثانویةبیت لحم22العلمي22031922
61.1بنات بیت لحم الثانویةبیت لحم22العلمي22031931
66.7بنات بیت لحم الثانویةبیت لحم22العلمي22031935
67بنات بیت جاال الثانویةبیت لحم22العلمي22031941
56بنات بیت جاال الثانویةبیت لحم22العلمي22031947
63.9بنات بیت جاال الثانویةبیت لحم22العلمي22031948
66.3بنات بیت جاال الثانویةبیت لحم22العلمي22031955
64.1بنات بیت ساحور الثانویةبیت لحم22العلمي22031965
66بنات بیت ساحور الثانویةبیت لحم22العلمي22031977



58.9بنات نحالین الثانویةبیت لحم22العلمي22032007
64.1بنات نحالین الثانویةبیت لحم22العلمي22032012
70.3بنات بتیر الثانویةبیت لحم22العلمي22032022
62.6بنات بتیر الثانویةبیت لحم22العلمي22032024
64.3بنات الفردوس الثانویةبیت لحم22العلمي22032039
74.6بنات الفردوس الثانویةبیت لحم22العلمي22032045
57.4ذكور جورة الشمعة الثانویةبیت لحم22العلمي22032059
63.9ذكور جورة الشمعة الثانویةبیت لحم22العلمي22032060
63.6ذكور جورة الشمعة الثانویةبیت لحم22العلمي22032062
56.6بنات بیت فجار الثانویةبیت لحم22العلمي22032066
57.4بنات بیت فجار الثانویةبیت لحم22العلمي22032068
69.7بنات بیت فجار الثانویةبیت لحم22العلمي22032086
غیر مستكملالزواھرة الثانویة المختلطةبیت لحم22العلمي22032096
76.4الزواھرة الثانویة المختلطةبیت لحم22العلمي22032097
96.7بنات التعامرة الثانویةبیت لحم22العلمي22032143
63.9بنات العبیات الثانویةبیت لحم22العلمي22032184
65.4بنات العبیات الثانویةبیت لحم22العلمي22032190
62.3بنات العبیات الثانویةبیت لحم22العلمي22032194
74.6بنات العبیات الثانویةبیت لحم22العلمي22032195
75.4بنات العبیات الثانویةبیت لحم22العلمي22032196
57.6بنات روابي القدس الثانویةبیت لحم22العلمي22032201
63.3بنات دار صالح الثانویةبیت لحم22العلمي22032228

 ثانویة تراسنطھ راھبات مار بیت لحم22العلمي22032245
73.4یوسف

59.9طالیتا قوميبیت لحم22العلمي22032300
72.1الرعاة للروم االرثوذكسبیت لحم22العلمي22032328
غیر مستكملمار افرام السریانيبیت لحم22العلمي22032354
53.7ذكور بیت ساحور الثانویةبیت لحم22الریادة واألعمال22044113
غیر مستكملذكور بیت ساحور الثانویةبیت لحم22الریادة واألعمال22044117
غیر مستكملذكور بیت ساحور الثانویةبیت لحم22الریادة واألعمال22044118
51.6ذكور حوسان الثانویةبیت لحم22الریادة واألعمال22044119
55ذكور بیت فجار الثانویةبیت لحم22الریادة واألعمال22044122
67.9ذكور بیت فجار الثانویةبیت لحم22الریادة واألعمال22044126
63.1بنات بیت لحم الثانویةبیت لحم22الریادة واألعمال22044208
62بنات بیت ساحور الثانویةبیت لحم22الریادة واألعمال22044212
59.7بنات بیت ساحور الثانویةبیت لحم22الریادة واألعمال22044215
61.1بنات حوسان الثانویةبیت لحم22الریادة واألعمال22044225
67.9بنات بیت فجار الثانویةبیت لحم22الریادة واألعمال22044229
51.6بنات بیت فجار الثانویةبیت لحم22الریادة واألعمال22044230
53.3بنات بیت فجار الثانویةبیت لحم22الریادة واألعمال22044233
63.3السالزیان الصناعیةبیت لحم22الصناعي22051055
70.4السالزیان الصناعیةبیت لحم22الصناعي22051063
67.9السالزیان الصناعیةبیت لحم22الصناعي22051064
62.8السالزیان الصناعیةبیت لحم22الصناعي22051068
63.6السالزیان الصناعیةبیت لحم22الصناعي22051074
71.1السالزیان الصناعیةبیت لحم22الصناعي22051081
66.1السالزیان الصناعیةبیت لحم22الصناعي22051083
78.5السالزیان الصناعیةبیت لحم22الصناعي22051086
غیر مستكملالسالزیان الصناعیةبیت لحم22الصناعي22051092
66.5السالزیان الصناعیةبیت لحم22الصناعي22051093
ناجحالسالزیان الصناعیةبیت لحم22تطبیقي صناعي22055204
غیر مستكملدراسة خاصةبیت لحم22األدبي22060504
غیر مستكملدراسة خاصةبیت لحم22األدبي22060528
56.4دراسة خاصةبیت لحم22األدبي22060537
78دراسة خاصةبیت لحم22األدبي22060546
54.6دراسة خاصةبیت لحم22األدبي22060549



53.6دراسة خاصةبیت لحم22األدبي22060552
57دراسة خاصةبیت لحم22األدبي22060555
غیر مستكملدراسة خاصةبیت لحم22األدبي22060556
غیر مستكملدراسة خاصةبیت لحم22األدبي22060557
56.6دراسة خاصةبیت لحم22األدبي22060561
غیر مستكملدراسة خاصةبیت لحم22األدبي22060564
غیر مستكملدراسة خاصةبیت لحم22األدبي22060568
52دراسة خاصةبیت لحم22األدبي22060569
غیر مستكملدراسة خاصةبیت لحم22األدبي22060570
59.7دراسة خاصةبیت لحم22األدبي22060603
غیر مستكملدراسة خاصةبیت لحم22األدبي22060607
57.7دراسة خاصةبیت لحم22األدبي22060609
53.9دراسة خاصةبیت لحم22األدبي22060613
غیر مستكملدراسة خاصةبیت لحم22األدبي22060622
52.1دراسة خاصةبیت لحم22األدبي22060625
56.6دراسة خاصةبیت لحم22األدبي22060628
54.7دراسة خاصةبیت لحم22األدبي22060629
راسبدراسة خاصةبیت لحم22األدبي22060630
54دراسة خاصةبیت لحم22األدبي22060632
63.3دراسة خاصةبیت لحم22األدبي22060638
51.1دراسة خاصةبیت لحم22األدبي22060640
53.7دراسة خاصةبیت لحم22األدبي22060643
غیر مستكملدراسة خاصةبیت لحم22األدبي22060644
52.3دراسة خاصةبیت لحم22األدبي22060645
56.3دراسة خاصةبیت لحم22األدبي22060649
52.9دراسة خاصةبیت لحم22األدبي22060652
غیر مستكملدراسة خاصةبیت لحم22العلمي22064103
غیر مستكملدراسة خاصةبیت لحم22العلمي22064105
راسبدراسة خاصةبیت لحم22العلمي22064107
غیر مستكملدراسة خاصةبیت لحم22العلمي22064108
غیر مستكملدراسة خاصةبیت لحم22العلمي22064111
غیر مستكملدراسة خاصةبیت لحم22العلمي22064115
غیر مستكملدراسة خاصةبیت لحم22العلمي22064151
غیر مستكملدراسة خاصةبیت لحم22العلمي22064152
غیر مستكملدراسة خاصةبیت لحم22العلمي22064156
52.4دراسة خاصةبیت لحم22الریادة واألعمال22066051
61.4دراسة خاصةبیت لحم22الصناعي22067701


