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2471921597111309غزة شمالغزة شمالأنثىموسىابراهٌمأحمدبشرى960244663اجتماعٌات1

597113640غزة شرقغزة شرقأنثىالسبتًأحمدفوزيختام801989625اجتماعٌات2

281578397064564غزة شرقغزة شرقأنثىالحنجوريسلٌمكاملسال802727230ًاجتماعٌات3

599923967غزة شرقالوسطىذكرالعطارمحمدخالدبسام802683003اجتماعٌات4

598831389غزة شمالغزة غربذكرالبدرساويمحمدناصروائل802715888اجتماعٌات5

2076232599331912غزة شرقٌونس خانذكرالسٌقلًمحمدٌوسفزٌاد802124842اجتماعٌات6

2071115592424043غزة شرقٌونس خان شرقذكرالبرٌمحمداناسعدحمدان802140822اجتماعٌات7

598382292غزة شرقٌونس خان شرقأنثىالسمٌريجمعهجمٌلرباب802738013ابتدائً تربٌة8

2552126599859158غزة شرقالوسطىأنثىجالزٌنحسنحمديهناء802701425ابتدائً تربٌة9

597766583غزة شمالغزة شمالأنثىجلٌله ابوٌوسفالل عبدصفٌه801169756ابتدائً تربٌة10

2473090599403808غزة شمالغزة شمالأنثىندى ابوعبدهللامصطفىسلوى912190568ابتدائً تربٌة11

2076481597867900غزة شرقٌونس خانأنثىزقوتحسٌنسعٌدمنى802910877ابتدائً تربٌة12

2829733599562692غزة شرقغزة غربأنثىبركاتمحمدمحمدسهٌر918998840ابتدائً تربٌة13

597840851غزة شرقٌونس خان شرقأنثىالفراالرحمن عبدسامًاٌناس803884840ابتدائً تربٌة14

592116405غزة شرقغزة شرقأنثىهللا عطاسلمانمحمودسامٌه804570703ابتدائً تربٌة15

2479517597232122غزة شمالغزة شمالأنثىحجازيمحمدحسنمنار410088025ابتدائً تربٌة16

2069196598765065غزة شرقٌونس خانأنثىصقرالعبدسعٌدهنادي800290603ابتدائً تربٌة17

2556478597791197غزة شرقالوسطىأنثىحمدانعلًصالحأحالم801466210ابتدائً تربٌة18

597291731غزة غربالوسطىأنثىعمره ابومحمودمحمدتمام411152937ابتدائً تربٌة19

2555971597105072غزة شرقالوسطىأنثىالسحارابراهٌممحمداخالص803343185ابتدائً تربٌة20

2868212599635266غزة شمالغزة غربأنثىجودهالداٌم عبدٌعقوبعال700196231ابتدائً تربٌة21

592866470غزة شرقغزة شرقأنثىالمبٌضحاتمالرزاق عبدرانٌه800492050ابتدائً تربٌة22

2554128592068311غزة شرقالوسطىأنثىالنعامًحسٌنأحمداٌمان410521009ابتدائً تربٌة23

592273860592273860غزة شرقالوسطىأنثىدرٌقه ابوحجازيالدٌن محًاالء802449090ابتدائً تربٌة24

2833084598059540غزة شرقغزة شرقأنثىحمادةسلمانحجازيغاده802503722ابتدائً تربٌة25

2458238599254819غزة شمالغزة شمالأنثىنصارعبدهللازٌادهاخالص804878726ابتدائً تربٌة26

598836897غزة شمالغزة شمالأنثىندا ابودٌابخلٌلحنان802696567ابتدائً تربٌة27

2054545599421124غزة شرقٌونس خانأنثىاالسطلعلًحمدانأروى906706684ابتدائً تربٌة28

2068154592102979غزة شرقٌونس خانأنثىالهادي عبدعلًمحمدشٌماء400697496ابتدائً تربٌة29

2814492598144545غزة شرقغزة شرقأنثىالبطشحسٌنسعٌدرواء802365288ابتدائً تربٌة30

598278163غزة شمالغزة شمالأنثىرواع ابوسالمهعثمانأحالم802197392ابتدائً تربٌة31

2064183598679922غزة غربٌونس خانأنثىصٌاممحمدمصطفىاٌمان802513655ابتدائً تربٌة32

599246115غزة غربٌونس خانأنثىصبحه ابوالرحمن عبدسمٌرانوار802784777ابتدائً تربٌة33

597072262غزة غربرفحأنثىقشطةمنصورحمدهبه803775790ابتدائً تربٌة34

2801753595656155غزة شرقغزة شرقأنثىحمادحسٌنرفٌقمها802775312ابتدائً تربٌة35

599954504599831943غزة شمالغزة شمالأنثىدهمانمحمودحسنكفاح802110239ابتدائً تربٌة36

2869164595828767غزة شرقغزة شرقأنثىالعون ابومحمدمروانرواء803247618ابتدائً تربٌة37

597109081غزة غربرفحأنثىمنصورعبدالرحمنمحمودنور803783588ابتدائً تربٌة38

2053441597804736غزة غربٌونس خانأنثىموسىمحمدبساماسراء802615179ابتدائً تربٌة39

2804169592104323غزة شرقغزة شرقأنثىعوضمحمدأحمدعاٌده901323063ابتدائً تربٌة40

2882046599776738غزة شمالغزة غربأنثىاالٌوبًمصباحبدرغدٌر800861403ابتدائً تربٌة41

2147904592101682غزة غربرفحأنثىعٌهموسىحمدينور804420685ابتدائً تربٌة42

2567827595506830غزة غربالوسطىأنثىالعوٌسًخلٌلفاٌزاٌمان804453959ابتدائً تربٌة43

25567997240193غزة غربالوسطىأنثىحمدنافذفضلاالء802577130ابتدائً تربٌة44

592212693غزة شمالالوسطىأنثىعرٌبان ابومسلمسلٌمانمرٌم804656163ابتدائً تربٌة45

599543618غزة شرقٌونس خانأنثىمحمودمحمودالناصر عبدحنان403120108ابتدائً تربٌة46

2808420592685176غزة شرقغزة شرقأنثىصباحمحمودرمضانرحمه804812246ابتدائً تربٌة47
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592674524غزة شرقغزة شرقأنثىالنور ابوٌونسفاٌزدعاء400019287ابتدائً تربٌة48

2803397599908619غزة شمالغزة شرقأنثىمحٌسنمحمدالكرٌم عبدشرٌن800177610ابتدائً تربٌة49

2470733592892488غزة شمالغزة شمالأنثىالبرعًمحمدنبٌلشفٌقه803010016ابتدائً تربٌة50

597690914غزة غربرفحأنثىالشاعرعوادسالمفدوى803560606ابتدائً تربٌة51

2060281597714800غزة شرقٌونس خانأنثىالعموديحسٌنعطاسوزان800536807ابتدائً تربٌة52

597660718غزة شرقالوسطىذكرشلطسلمانعلًمحمد971196340ابتدائً تربٌة53

597225979غزة شرقٌونس خانذكرالزطمهأحمدعادلأحمد803699081ابتدائً تربٌة54

2869164599470204غزة شرقغزة شرقذكرالعون ابومحمدمروانأحمد802132043ابتدائً تربٌة55

24569069924567غزة شمالغزة شمالذكرالعسكريأحمدعزاتامجد802017228ابتدائً تربٌة56

599804945غزة شرقغزة غربذكرالدلوراشدصبحًحسٌن954750279ابتدائً تربٌة57

599542078ٌونس خان شرقرفحذكرشبٌكه ابوٌوسفسالمبالل803893262ابتدائً تربٌة58

592636084غزة شمالغزة شمالذكرالنجارشحدهزٌادٌونس802253344ابتدائً تربٌة59

599024981غزة شرقٌونس خانذكرجوده ابوعبدأحمدٌوسف803238989ابتدائً تربٌة60

2478210599684114غزة شرقغزة شمالذكرزعٌتر ابوالفتاح عبدغسانأحمد804324622ابتدائً تربٌة61

598269211ٌونس خان شرقرفحذكرالترتورياسماعٌلرفعتاسماعٌل803050665ابتدائً تربٌة62

598834628غزة شرقغزة شمالذكرحمشمصطفىابراهٌممحمود802215335ابتدائً تربٌة63

2066416599677545غزة شرقٌونس خانذكرحمٌد ابوعبدهللاٌونسالدٌن صالح906544028ابتدائً تربٌة64

599919200غزة شرقٌونس خانذكرشرابكاملممدوحمحمود802482109ابتدائً تربٌة65

الخاصة والتربٌة لالرشاد العامة االدارةٌونس خان شرقأنثىجامع ابوموسىعرسانشرٌن802322537خاصة تربٌة66 2070614595104112

الخاصة والتربٌة لالرشاد العامة االدارةٌونس خانأنثىمصطفى ابوعواداحمدشٌماء700025216خاصة تربٌة67 2068148599894480

599928145الخاصة والتربٌة لالرشاد العامة االدارةرفحأنثىجبرابراهٌمٌوسفاٌمان800461436خاصة تربٌة68

597226334الخاصة والتربٌة لالرشاد العامة االدارةٌونس خانأنثىصلٌحالكرٌم عبدعبدهللامروه803586148خاصة تربٌة69

الخاصة والتربٌة لالرشاد العامة االدارةٌونس خانأنثىصقرحسٌنالرؤوف عبدرندة900498445خاصة تربٌة70 2064029598266642

597882048الخاصة والتربٌة لالرشاد العامة االدارةٌونس خانأنثىمصطفى ابوعبدمحمداسماء804471522خاصة تربٌة71

598289556الخاصة والتربٌة لالرشاد العامة االدارةٌونس خان شرقذكرقدٌحمحمودرشديانس802070243خاصة تربٌة72

597183685الخاصة والتربٌة لالرشاد العامة االدارةٌونس خانذكرالسالمًالرحمن عبدزٌدانالدٌن صالح801781410خاصة تربٌة73

الخاصة والتربٌة لالرشاد العامة االدارةٌونس خانذكرتوهه ابومحمدفاٌزالرحٌم عبد410525760خاصة تربٌة74 2079718598294677

595419105595367173غزة شمالغزة شمالأنثىمصطفىأحمدعمادسمر802279554رٌاضٌات75

597240331ٌونس خان شرقالوسطىأنثىالعوٌسًمحمدسلٌمسناء804026466رٌاضٌات76

598319045غزة شرقغزة غربأنثىعصر ابوماضًحمدياالء802280834رٌاضٌات77

2859219592580465غزة شرقغزة غربأنثىشرٌفه ابوجبر عبدشعبانسناء800453862رٌاضٌات78

599562932ٌونس خان شرقرفحأنثىالقٌقصبحمحمدأمال804715795رٌاضٌات79

2562591597235159غزة شمالغزة غربأنثىحسونةالرحمن عبدمحمدسمر803545581رٌاضٌات80

592103842ٌونس خانٌونس خان شرقذكرعصفورمحمدجهادمحمد804511137رٌاضٌات81

2551758598193831ٌونس خانالوسطىذكرالنباهٌنفرحانسلٌممحمد802604116رٌاضٌات82

2553776599922057غزة شرقالوسطىذكرغزال ابوابراهٌمنافذعمر802068767رٌاضٌات83

2862180599685777غزة شمالغزة غربذكرالنخالمحمدغسانمحمد802825596رٌاضٌات84

2553777595588428ٌونس خان شرقالوسطىذكرالفٌومًمحمدانورمحمد803851674رٌاضٌات85

2078145597237935ٌونس خانٌونس خانذكرالحلوابراهٌمفخريصالح803151257رٌاضٌات86

2551572597227312غزة شمالالوسطىأنثىابوظاهرعطٌهابراهٌموالء803855238عامة علوم87

2812163592760185غزة شرقغزة شرقأنثىعلٌوةمحمدزٌادعبٌر801245770عامة علوم88

2052794597067688ٌونس خان شرقٌونس خانأنثىكالبالرؤوف عبدهللا عبددعاء802070755عامة علوم89

599345469غزة شمالغزة شمالذكرالبطشمصباحأحمدابراهٌم801880865عامة علوم90

2150401597117460غزة شرقرفحذكرٌونسمحمدهشاممحمد411936537عامة علوم91

598296197غزة شرقغزة غربذكردبابشحسنوساممحمد803470988عامة علوم92

2079351599174239غزة شرقٌونس خانذكرزعربالحمٌد عبدخلٌلابراهٌم802007856عامة علوم93

592558678غزة شمالغزة غربذكرحمدونهمحمدماهرمحمد804555506انجلٌزٌة لغة94
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597227364غزة شرقالوسطىأنثىعمرة ابوطالقنصاراٌمان803899384عربٌة لغة95

2861332598823616غزة شمالغزة غربأنثىالتركاسماعٌلحسٌنسمٌحه802477398عربٌة لغة96

2883542599184741غزة شمالغزة غربأنثىالوحٌديمهاجرشكرينورا410140560عربٌة لغة97

2145352592886047ٌونس خان شرقرفحأنثىالزطمهرشٌدعادلٌاسمٌن804604197عربٌة لغة98

592813311غزة شرقٌونس خانأنثىالخطٌباسماعٌلمازناالء410102966عربٌة لغة99

595814405غزة شرقالوسطىأنثىعجوه ابوسوٌعدعلًحنان804363596عربٌة لغة100

2065980597548707غزة شرقٌونس خانأنثىالعزازيصالححسٌنزٌنب400666830عربٌة لغة101

2148108592102379غزة شرقرفحأنثىجودةٌوسفاسماعٌلشٌماء804375145عربٌة لغة102

2879299597228461غزة شمالغزة غربأنثىصالحالرحٌم عبدعصامنور410096952عربٌة لغة103

2063003598327861غزة شرقٌونس خانأنثىطاعهمحمدنبٌلامان802571406ًعربٌة لغة104

2051791598707084غزة غربٌونس خانأنثىاالغاعودةمحمداسماء802740050عربٌة لغة105

597269665غزة غربالوسطىأنثىخطابعطوهفرحاناالء400674750عربٌة لغة106

2060996598387761غزة شرقٌونس خان شرقأنثىالغلبانموسىانورعبله802270355عربٌة لغة107

2553657595630912غزة شمالالوسطىأنثىغوله ابوسلٌمانطارقشٌماء804495315عربٌة لغة108

2559229597233856غزة شرقالوسطىذكرنصاررمضانعلًمحمد400112124عربٌة لغة109

592864630غزة شرقالوسطىذكرهوٌشل أبومباركابراهٌمبالل400084695عربٌة لغة110

597065573غزة غربٌونس خانذكرصٌامعٌسىهشامأحمد804370195عربٌة لغة111

597231467597231467غزة شمالغزة شمالذكرالسنوارٌوسفعطٌهوسام803399138عربٌة لغة112

2150076592102594غزة غربرفحذكرعاذرة ابوعودةفاٌزمعاذ410096705عربٌة لغة113

2870873592418165غزة شرقغزة شمالذكرغبن ابواسماعٌلاسامهاسماعٌل400112157عربٌة لغة114

2533977599093145غزة غربالوسطىذكرعوٌضهسلٌمانمحمدوسٌم803647296عربٌة لغة115

2827018599095633غزة غربغزة غربذكرشرخ ابومحمودماهرمحمود804591444عربٌة لغة116
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