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غزة شمالغزة شمالذكرشمله ابوعبدهللاولٌدعبدهللا800111163معلومات وتكنولوجٌا حاسوب145

يونس خانرفحذكرقفةمحمدالفتاح عبدهان900997826ًمعلومات وتكنولوجٌا حاسوب146

غزة شرقالوسطىأنثىالسٌدمحمودراجحصفاء801179250رٌاضٌات147

غزة شمالغزة غربأنثىالقدٌريعبدفضلوسام802958637رٌاضٌات148

غزة شمالغزة شمالأنثىمٌمهمحمدحاتمدعاء802265942رٌاضٌات149

غزة شرقالوسطىأنثىباروددٌبٌونسهدٌل803846518رٌاضٌات150

غزة شرقالوسطىأنثىمزٌدحسٌنٌوسفاالء804365187رٌاضٌات151

يونس خان شرقٌونس خان شرقأنثىعنزه ابوأحمدٌوسفحنان800774648رٌاضٌات152

رفحرفحأنثىالحشاشعٌدمحمودصفٌه802418277رٌاضٌات153

يونس خان شرقٌونس خانأنثىزرقه ابوشحدهراتبفاطمه802782805رٌاضٌات154

غزة شمالغزة شمالأنثىابودانخلٌلزكًناهد900809112رٌاضٌات155

غزة غربرفحأنثىعدوانعمرٌوسفاسراء802238360رٌاضٌات156

يونس خان شرقٌونس خان شرقأنثىمسامح ابومحمدٌوسفوالء802882860رٌاضٌات157

غزة غربالوسطىأنثىالدٌراويمحمدسعدشٌماء803832500رٌاضٌات158

غزة غربالوسطىأنثىزرٌق ابوحسنسمٌرندى803211978رٌاضٌات159

يونس خان شرقٌونس خان شرقذكرفٌاضسلٌمانأحمدعلٌان803150440رٌاضٌات160
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غزة شمالغزة غربذكرمصلحخمٌسنصرمحمد802109991رٌاضٌات161

يونس خان شرقٌونس خانذكرزعربالحمٌد عبدأحمدحمدي803696814رٌاضٌات162

غزة شمالغزة غربذكردبابشمصطفىفهدمصطفى803620079رٌاضٌات163

يونس خانالوسطىذكرالقادودابراهٌمالهادي عبدزٌد804503027رٌاضٌات164

رفحٌونس خانذكراللحامعٌسىالباسط عبدٌحٌى803782150رٌاضٌات165

يونس خانغزة غربذكرسمورهللا عبدعادلمحمد801923533رٌاضٌات166

يونس خانغزة شرقذكرالرمالوي صٌامعبدحسٌنمحمد803681451رٌاضٌات167

يونس خانالوسطىذكرالمتولًصالححسنمحمد802422709رٌاضٌات168

غزة شمالغزة شمالذكرالسحارهللا عبدرفٌقالرحمن عبد804590511رٌاضٌات169

رفحٌونس خانذكرالعتالسالمعامرعمار802494351رٌاضٌات170

غزة شرقغزة شرقأنثىالصفديمحمدجمالافنان803013283عامة علوم171

يونس خان شرقرفحأنثىالرومًسالمسلٌمانشفاءهللا802869164عامة علوم172

يونس خان شرقرفحأنثىزعربموسىمحمدرهام802552398عامة علوم173

غزة شرقرفحأنثىالبلعاويالفتاح عبدجمالاٌمان803331651عامة علوم174

غزة شمالغزة شمالأنثىناصرعلًمحمدسال410132963ًعامة علوم175

غزة شرقالوسطىأنثىاالشقرمحمدجمعهرائدة802733212عامة علوم176

غزة شرقالوسطىأنثىرضواناسماعٌلسفٌاناقبال802821637عامة علوم177

غزة شرقرفحأنثىعفانةمصطفىسمٌحرٌم802353334عامة علوم178

غزة غربغزة غربأنثىواديالرحمن عبدمحاربدعاء411143696عامة علوم179

غزة شرقالوسطىأنثىالصوصأحمدمحموداسالم802917229عامة علوم180

غزة غربغزة غربأنثىالشنطًمحمودسعٌداحالم802903195عامة علوم181

غزة شمالغزة غربأنثىحجازيابراهٌمسلٌممنال802166355عامة علوم182

يونس خانٌونس خانأنثىخرٌسالهادي عبدحٌدرمرام803611912عامة علوم183

غزة شرقالوسطىأنثىالعجٌن ابوسالمحسنًحلٌمه400915971عامة علوم184

غزة شرقرفحأنثىهالل أبوزكًسمٌرزٌنب803563253عامة علوم185

غزة شرقغزة شرقأنثىسلٌمعطاسمٌحسماح803226919عامة علوم186

غزة شرقغزة شرقأنثىالشامًأحمدحمديصفاء803314145عامة علوم187

غزة شمالغزة شمالأنثىصباحمحمدمحمودنور802397539عامة علوم188

غزة شمالغزة غربذكرعاشورمحمودفاٌزاحمد802666214عامة علوم189

غزة شرقٌونس خانذكرخضرالفتاح عبدزهديمحمد804749737عامة علوم190

غزة شرقرفحذكرمحسن ابوحسنمحمودحسن803395227عامة علوم191

غزة شرقالوسطىذكرشر ابوسالمحسٌنمحمد400227088عامة علوم192
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غزة شرقٌونس خانذكرالقدرهمحمدنظٌراٌهاب801859182عامة علوم193

غزة شرقٌونس خانذكراحمداسماعٌلرمضانمحمد801526831عامة علوم194

غزة شرقالوسطىذكرعٌاشمصطفىكمالخالد802764514عامة علوم195

غزة شرقالوسطىذكراالعور ابورمضانصابرمحمد803006675عامة علوم196

غزة شرقٌونس خانذكراسعداسماعٌلاسعدبراء803867316عامة علوم197

غزة شرقغزة شرقذكرالسوٌركًابراهٌممسعودمحمد802593723عامة علوم198

غزة شرقرفحذكرالعبسًزكًفؤادزكرٌا803170638عامة علوم199

غزة غربالوسطىذكرالخطٌبنظمًالكرٌم عبداسامه803018423عامة علوم200

غزة شمالغزة شمالذكرعلًفهدجمعةمحمد802060657عامة علوم201

غزة شمالغزة غربذكرالتلمسحسنٌحٌىمحمود803616309عامة علوم202

غزة غربرفحذكرالشاعرحسنالحمٌد عبدهللا عبد803742501عامة علوم203

غزة غربٌونس خانذكرعلوانمحمدصبحًأحمد804488575عامة علوم204

رفحرفحأنثىحسٌن أبوعوضعمادحنٌن802025536فٌزٌاء205

غزة شمالغزة غربأنثىالبٌطارعطامحمدارٌج802430504فٌزٌاء206

يونس خانالوسطىأنثىالورمحمدحٌدرمنى801540675فٌزٌاء207

رفحٌونس خانأنثىكالبأحمدنعٌماسالم802229906فٌزٌاء208

غزة غربالوسطىأنثىصبره ابوسعٌدزهٌروفاء803406222فٌزٌاء209

غزة شمالغزة شرقأنثىسمره ابوعلًأحمدامل410095913فٌزٌاء210

غزة شمالغزة غربأنثىمطرمحمدأحمدفاتن803031418فٌزٌاء211

رفحالوسطىذكرعٌاشمصطفىكمالمحمد800267668فٌزٌاء212

يونس خان شرقغزة شمالذكرسرداحمحمدهانًشاهر802191171فٌزٌاء213

رفحرفحأنثىسلٌمانمحمدموسىعصماء413324674كٌمٌاء214

رفحٌونس خانأنثىاحمداسماعٌلزاهرهدى802082495كٌمٌاء215

غزة غربغزة شرقأنثىعرفهشعبانصبحًمنى906526280كٌمٌاء216

غزة شمالغزة شرقأنثىالكاس ابوشفٌقاسماعٌلمنار804665008كٌمٌاء217

غزة شمالغزة شرقذكرشحٌبرسعٌدجابرهٌثم802108191انجلٌزٌة لغة218

رفحرفحأنثىالزاملًنصرهللاأحمدسلسبٌل400097663عربٌة لغة219

غزة شرقرفحأنثىنصرهللا عبدمحمدنجاح800872004عربٌة لغة220

غزة شرقالوسطىأنثىاللوحعلًمحمودعزٌه801599440عربٌة لغة221

غزة شرقغزة شرقأنثىحلسمحمدصالحسهام400552527عربٌة لغة222

غزة شرقرفحأنثىالقاضًرجبشحادةمٌسه803539196عربٌة لغة223

غزة غربغزة غربأنثىالخطٌبسعٌدفتحًاٌمان804016863عربٌة لغة224
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يونس خان شرقٌونس خان شرقأنثىفسٌفسمحمدسلٌمانرشا802488304عربٌة لغة225

غزة شمالغزة شمالأنثىالسٌدجبريرٌاضدعاء804521755عربٌة لغة226

غزة شرقغزة غربأنثىالرحمن عبدمحمودحاتم محمدنور400986550عربٌة لغة227

غزة شرقغزة غربأنثىعجورسالممحمدامان800108953ًعربٌة لغة228

غزة شرقرفحأنثىجخٌدب ابومحمدأحمداسماء804608545عربٌة لغة229

غزة شمالغزة شمالأنثىالنجارأحمدزكًارٌج804386027عربٌة لغة230

غزة شمالغزة شمالأنثىحمدونهٌونسحامدنداء803182468عربٌة لغة231

غزة شمالغزة شرقأنثىالعكاويقاسمماهراٌه801990425عربٌة لغة232

غزة شرقالوسطىأنثىحمدمحمودالرحٌم عبداسماء410508212عربٌة لغة233

يونس خانٌونس خانأنثىبطنٌن ابوصالححسٌنهللا هبة802355081عربٌة لغة234

غزة شمالغزة شمالأنثىمطرٌوسفنافذامٌمه802645648عربٌة لغة235

يونس خانٌونس خانأنثىالزٌنًحمودهجمعه محمدنادٌه803461979عربٌة لغة236

غزة شرقٌونس خانأنثىواديمحمدسفٌاننجاة802600684عربٌة لغة237

غزة شرقرفحأنثىمهناصالحنبٌلاروى804394997عربٌة لغة238

غزة شمالغزة شرقأنثىسوٌداندٌبصالحفلسطٌن801453721عربٌة لغة239

غزة شمالغزة شمالأنثىالنجارسلٌمانجمالاسمهان800180309عربٌة لغة240

غزة شمالغزة شرقأنثىالرضاوٌنسالمسوٌلمدالل802395723عربٌة لغة241

رفحرفحذكرقرٌبهصباحنصرمحمد804420347عربٌة لغة242

غزة شمالغزة شمالذكرخلٌفة ابومحمودعطاٌوسف803861004عربٌة لغة243

غزة شمالغزة شمالذكرالصلٌبًجمعةعطاجمعه802675652عربٌة لغة244

غزة شمالغزة شمالذكرالمصريالرؤوف عبدنبٌلبالل803573427عربٌة لغة245

يونس خانٌونس خانذكرداودحسٌنعادلأحمد400781837عربٌة لغة246

غزة شمالغزة شمالذكرالحورانًعبدهللاادٌبمحمد803673862عربٌة لغة247

رفحرفحذكرالرٌاطًأحمدمحمودٌوسف801947474عربٌة لغة248

غزة شرقغزة شرقذكرالزهارنهمرزوقمحمدعالء803479138عربٌة لغة249

رفحرفحذكرشباب ابوربه عبدحسنمحمد802008144عربٌة لغة250

غزة غربالوسطىذكرالصالحًفٌاضفوزيعماد410217715عربٌة لغة251

غزة شمالغزة شمالذكرالمدهونالفتاح عبدسهٌلفارس803722511عربٌة لغة252

غزة شمالغزة شمالذكرالخطٌبالفتاح عبدابراهٌمنعٌم400126462عربٌة لغة253

يونس خان شرقٌونس خان شرقذكرهداف ابوسوٌلمسالمٌوسف803274976عربٌة لغة254

يونس خانٌونس خانذكرصافًسعٌدمحمودقٌس400877957عربٌة لغة255

غزة غربغزة غربذكركشكشخالدسمٌرأحمد804795243عربٌة لغة256
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غزة غربالوسطىذكرالقهوجًمحمدعمرهللا عبد803892132عربٌة لغة257

غزة شمالغزة شمالذكرعكاشهمحمودالناصر عبدمحمد400162251عربٌة لغة258

غزة غربالوسطىذكرالزٌانمحمدالرؤوف عبدفادي800889917عربٌة لغة259

غزة شرقغزة شرقذكرالرشحسنسالمهسالم803832302عربٌة لغة260

غزة غربغزة شرقذكرالعطا ابوسالمهانٌستٌسٌر803763515عربٌة لغة261

يونس خان شرقٌونس خانذكرالهنديخلٌلعزٌزابراهٌم400093662عربٌة لغة262

غزة شمالغزة شمالذكرالسحارابراهٌمٌحٌىمهند803726629عربٌة لغة263

غزة شمالغزة شمالذكرالبلبٌسًالقادر عبدجمعةأحمد802778894عربٌة لغة264

يونس خان شرقٌونس خانذكرمصطفى ابوالرحمن عبدحربمحمد804486926عربٌة لغة265

غزة شمالغزة شمالذكرسلمانمرزوقرمضانبالل803726595عربٌة لغة266

يونس خان شرقٌونس خانذكرواديمحمدأكرمٌوسف400152328عربٌة لغة267

غزة غربالوسطىذكررباحمحمدصابرمحمود410505366عربٌة لغة268

غزة شمالغزة شمالذكرالشرٌفمحمدعمادأٌمن802130096عربٌة لغة269

يونس خان شرقٌونس خانذكرالهنداوياللطٌف عبدسعديمحمد802691477عربٌة لغة270

غزة غربٌونس خانذكركوارعمحمدغسانرأفت802358523عربٌة لغة271

غزة غربغزة غربذكرالعابدأحمدفضلمحمد410083331عربٌة لغة272

غزة شمالغزة شمالذكرلبدمحمودعمادأحمد803723105عربٌة لغة273

غزة غربرفحذكرالحوتحسنمحمدحسام803893197عربٌة لغة274

غزة غربغزة غربذكرزعٌتر ابوسالممحمدأحمد804414316عربٌة لغة275

غزة غربغزة شرقذكرراس ابونمررشادأحمد804678381عربٌة لغة276

غزة غربغزة غربذكرعمرة ابومحمدٌوسفمنتصر400183828عربٌة لغة277

غزة غربرفحذكرتٌلخ ابومراٌزٌقموسىبكر803849785عربٌة لغة278

غزة شمالغزة شمالذكردهمانحسننبٌلرائد400801007عربٌة لغة279

غزة غربٌونس خانذكرالدٌن ناصراسماعٌلمعاوٌهمحمد804370674عربٌة لغة280
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