
وزارة التربٌة والتعلٌم العالً 

جنسالتخصصمدٌرٌة السكنرقم الهوٌةم

ذكرتربٌة اسالمٌةاالسطلأحمدٌحٌىٌوسفخان ٌونس1404180572

ذكرتربٌة اسالمٌةكسابفاٌزطاللسعٌدرفح2802549352

ذكرتربٌة اسالمٌةابو الكاسدمحمرائدمحمودخان ٌونس3403803927

ذكرتربٌة اسالمٌةبدٌرعبد الفتاحمحموددمحمشرق غزة4412484214

ذكرتربٌة اسالمٌةابو هولًٌوسفعادلأحمدالوسطى5403009319

ذكرتربٌة اسالمٌةسرحاندمحمسالمهدمحمخان ٌونس6405253741

ذكرتربٌة اسالمٌةخطابعبٌد هللاحسنأحمدالوسطى7800547135

ذكرتربٌة اسالمٌةشبٌرسلٌمفوزيدمحمخان ٌونس8802857839

ذكرتربٌة اسالمٌةدغمشتوفٌكرٌاضتامرغرب غزة9401242946

ذكرتربٌة اسالمٌةحمودةخلٌلأشرفعلًشمال غزة10403660624

ذكرتربٌة اسالمٌةابو عبٌدابراهٌمامٌنعمرخان ٌونس11403283955

ذكرتربٌة اسالمٌةابودانموسىاسماعٌلدمحمشمال غزة12803263912

ذكرتربٌة اسالمٌةغانماسماعٌلعبد العزٌزدمحمغرب غزة13400864153

ذكرتربٌة اسالمٌةالعمادمصطفىدمحماحمدخان ٌونس14403721566

ذكرلغة عربٌةالخطٌبحسنفؤاددمحمالوسطى15404531832

ذكرلغة عربٌةابوجوٌعدأحمددمحماحمدخان ٌونس16404654105

ذكرلغة عربٌةعلًأحمدعبد الخالكعبد الرحمنالوسطى17402502769

ذكرلغة عربٌةالطهراويحسندمحمأحمدغرب غزة18401224175

ذكرلغة عربٌةالهبٌلدمحماٌاداحمدغرب غزة19403246671

ذكرلغة عربٌةالمصريسعٌدٌوسفعطٌهشرق غزة20400768578

ذكرلغة عربٌةمنصورأحمدوائلٌوسفرفح21405855362

ذكرلغة عربٌةالبنامصطفىنسٌممصطفىشمال غزة22405777004

ذكرلغة عربٌةبارودحسنرسالندمحمشمال غزة23404134603

ذكرلغة عربٌةالهنديابراهٌمخالدٌوسفشرق غزة24402554653

ذكرلغة عربٌةحمادةدمحم هاشمخالدهاشمغرب غزة25400170916

ذكرلغة عربٌةالطنانًربٌعزاهرربٌعغرب غزة26401188990

ذكرلغة عربٌةبن حسندمحمعبد العزٌزمحمودرفح27800669541

ذكرلغة عربٌةابو لدوسنمرعامرحسنالوسطى28400007597

ذكرلغة عربٌةفٌاضشحدهماجدباللخان ٌونس29804693174

ذكرلغة عربٌةابو ربٌعسالمدمحمأحمدرفح30403698988

ذكرلغة عربٌةالسحاراسماعٌلاكرمعبد الرحمنشمال غزة31404069494

ذكرلغة عربٌةالهوبًعلًأحمددمحمرفح32402488126

ذكرلغة عربٌةابوجوٌعدأحمددمحمجوادخان ٌونس33402948186

ذكرلغة عربٌةالنجارحسنابراهٌمأحمدالوسطى34804600153

ذكرلغة عربٌةمطرمحمودعماددمحمالوسطى35804671162

ذكرلغة عربٌةمخٌمرعبدهللاخالدصبحًرفح36400111027

ذكرلغة عربٌةفراجفراجدمحمعبدهللاالوسطى37804825156

ذكرلغة عربٌةابو مدٌنعبد الرحمنماهرأحمدالوسطى38802523498

ذكرلغة عربٌةانصٌودمحمزكرٌاعز الدٌنشمال غزة39804516185

ذكرلغة عربٌةحسٌنأحمدزٌداناحمدالوسطى40411057763

ذكرلغة عربٌةلننخلٌلسعٌدهٌثمخان ٌونس41402058531

ذكرلغة عربٌةبدرمحمودكمالباللشمال غزة42804629269
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ذكرلغة عربٌةعبد العالسعٌدأحمدسعٌدشرق غزة43400876942

ذكرلغة عربٌةعوضعبدهللادمحمعبدهللارفح44804658755

ذكرلغة عربٌةالحالقدمحمعطامعتزخان ٌونس45410091557

ذكرلغة عربٌةابو زاٌدهأحمدكاملأحمدشمال غزة46803281039

ذكرلغة عربٌةاعبٌدجابرنبٌلوسامخان ٌونس47804021269

ذكرلغة عربٌةزنداحاسماعٌلعٌداسالمغرب غزة48414602177

ذكرلغة عربٌةالموسهأحمدسالمأحمدشمال غزة49402541411

ذكرلغة عربٌةابو ندىصالحجمعهأحمدشمال غزة50800900656

ذكرلغة عربٌةالنجارحسنفاٌزأحمدشمال غزة51410509525

ذكرلغة عربٌةحجاجمصطفىأحمدأٌمنشرق غزة52803826155

ذكرلغة عربٌةالنحالدمحمانوردمحمغرب غزة53404190225

ذكرلغة عربٌةأبو عبٌدٌوسفإسماعٌلأحمدشمال غزة54401154653

ذكرلغة عربٌةالدسولًدسولًابراهٌممحمودشمال غزة55804362309

ذكرلغة عربٌةابو درٌمهأحمدعبد الكرٌمعبد هللاالوسطى56403081540

ذكرلغة عربٌةالشامًابراهٌمدمحمعبد هللاغرب غزة57410545511

ذكرلغة عربٌةالبهنساويٌوسفٌونسانسالوسطى58803821529

ذكرلغة عربٌةعلواندمحمغازيٌوسفشمال غزة59402903835

ذكرلغة عربٌةروٌشدعارفعبد السالمدمحمشمال غزة60804473858

ذكرلغة عربٌةابو مندٌلجمعهجهادأحمدالوسطى61401143938

ذكرلغة عربٌةحمودهزهٌردمحمزهٌرشمال غزة62804532265

ذكرلغة عربٌةعرندسدمحمنظٌرنوحالوسطى63400692281

ذكرلغة عربٌةصالحهأحمدجمالرامًشمال غزة64802473553

ذكرلغة عربٌةعاشورأحمدمحمودابراهٌمرفح65400616405

ذكرلغة عربٌةرباحدمحمابراهٌمعلًالوسطى66804022374

ذكرلغة عربٌةالداهوديمطلككمالأنسرفح67803786722

ذكرلغة عربٌةابو جزردمحمسلٌماٌادرفح68803909092

ذكرلغة عربٌةعدوانٌوسفأحمددمحمرفح69410505770

ذكرلغة انجلٌزٌةالنزلًامٌنهانًدمحمغرب غزة70804662534

ذكرلغة انجلٌزٌةالدلومصطفىمروانحسامغرب غزة71404276628

ذكرلغة انجلٌزٌةاعبًأحمدماهراسامهشمال غزة72400076683

ذكرلغة انجلٌزٌةاحمدمحمودأحمداسماعٌلشرق خان ٌونس73400759544

ذكرلغة انجلٌزٌةاسلٌمسلٌمزهٌرعلًشرق غزة74401857024

ذكرلغة انجلٌزٌةحمودهطلبناصرطلبشمال غزة75804383362

ذكرلغة انجلٌزٌةعوادعدنانكرمعدنانخان ٌونس76403797442

ذكرلغة انجلٌزٌةغٌالنمحموداكرمانورخان ٌونس77804473650

ذكرلغة انجلٌزٌةالفراأحمدابراهٌمعرفاتخان ٌونس78803610310

ذكرلغة انجلٌزٌةالسرحًفرحاتطاهرعبد العزٌزغرب غزة79410518922

ذكرلغة انجلٌزٌةابو الروسابراهٌمعلًعالءرفح80401842075

ذكرلغة انجلٌزٌةٌونسحسنمحمودحسٌنرفح81403289366

ذكرلغة انجلٌزٌةالشٌخ عٌدسلٌمانهشامدمحمرفح82403296890

ذكرلغة انجلٌزٌةأبو كمٌلدمحمباسمفاديالوسطى83401984208

ذكرلغة انجلٌزٌةابو عدوانسلمًدمحمفارسرفح84802146639

ذكرلغة انجلٌزٌةعبد الرحٌمعطٌهدمحمعبد هللاالوسطى85801288242

ذكرلغة انجلٌزٌةللجهمصطفىنعٌمعمرشرق غزة86403768534

ذكررٌاضٌاتابوعبدودمحمنافذدمحمخان ٌونس87802843714

ذكررٌاضٌاتابو حسنٌنأحمدعبد العظٌمجهادرفح88802945253

ذكررٌاضٌاتنبهانصبحًجمالعبد الرحمنخان ٌونس89402510069



ذكررٌاضٌاتعبد الواحداكرمعاهددمحمغرب غزة90404591737

ذكررٌاضٌاتاسعدٌوسفاسعدٌاسرخان ٌونس91804712651

ذكررٌاضٌاتفروانهدمحمحسنًشرٌفشرق غزة92801404856

ذكررٌاضٌاتابوسٌفعبد الرحمنشرٌفأحمدالوسطى93405819509

ذكررٌاضٌاتالنحالدمحمأحمدٌوسفغرب غزة94803863349

ذكررٌاضٌاتابواللبندمحمنهادعمادشمال غزة95802373894

ذكررٌاضٌاتالعوٌنًحسنابراهٌمحسامخان ٌونس96401816434

ذكررٌاضٌاتداودابراهٌمحمديعمادالوسطى97403077787

ذكررٌاضٌاتحسانرمضانعلًدمحمغرب غزة98800445454

ذكررٌاضٌاتعبد العاطًحسنعلًعبدالرحمنخان ٌونس99400104204

ذكررٌاضٌاتحمودهابراهٌمغسانعاصمخان ٌونس100804770402

ذكررٌاضٌاتلوٌدراسماعٌلزٌاددمحمشرق خان ٌونس101405234865

ذكررٌاضٌاتالزطمهبدٌعاسعددمحمخان ٌونس102804691376

ذكررٌاضٌاتابو عودهسعٌدناصرهٌثمشرق خان ٌونس103804800985

ذكررٌاضٌاتالفٌرانًعزنادردمحمشرق غزة104400965109

ذكررٌاضٌاتصمردمحمناهضأحمدالوسطى105402988661

ذكرفٌزٌاءابو الطٌفسالمخالدأحمدشرق غزة106404033201

ذكرفٌزٌاءالمرٌناويسلٌمانعٌدأحمدالوسطى107402143887

ذكرفٌزٌاءأبوسمعانعبد اللطٌفمروانزكرٌاشمال غزة108403757479

ذكرفٌزٌاءالعلويدمحمعونًعبد هللاخان ٌونس109403101017

ذكرفٌزٌاءابو لاسمٌهابراهٌمخلٌلبراءالوسطى110411036718

ذكرفٌزٌاءابو لبدهحسنعبد الهاديابراهٌمشرق خان ٌونس111411000631

ذكرفٌزٌاءٌاغًرشٌداسماعٌلهشامغرب غزة112411904766

ذكرفٌزٌاءبارودمعروفخلٌلأحمدرفح113400271177

ذكرفٌزٌاءابو شمالهحمداننافذغسانرفح114801551953

ذكرفٌزٌاءاصلٌحعاٌفحمدفضلشرق خان ٌونس115401659545

ذكرفٌزٌاءسلمانخلٌلدمحمأحمدالوسطى116803647205

ذكرفٌزٌاءجوٌفلابراهٌمعلًخالدالوسطى117402016042

ذكرفٌزٌاءشابطامٌنرائدعبد هللاشرق غزة118400978698

ذكرفٌزٌاءأبو شاوٌشدمحمناظمدمحمالوسطى119402034524

ذكرفٌزٌاءحسونةعبد الرحمندمحمدمحمغرب غزة120404541914

ذكركٌمٌاءابو فولمحمودٌوسفدمحمغرب غزة121401222997

ذكركٌمٌاءعبد الهاديابراهٌمسعد الدٌنوسامالوسطى122410161947

ذكركٌمٌاءالدرٌملًنعماننزاردمحم خالدغرب غزة123400051546

ذكركٌمٌاءٌونسحماددمحمتمً الدٌنالوسطى124402171649

ذكركٌمٌاءالحلبًمصباحنبٌلدمحمغرب غزة125400108726

ذكركٌمٌاءحسونةابراهٌمدمحمموسىغرب غزة126401989702

ذكرعلوم عامةمشتهىدمحمرٌاضٌوسفشرق غزة127401206438

ذكرعلوم عامةفروانةعبددمحمتامرشرق خان ٌونس128802860593

ذكرعلوم عامةالزهارعلًاسماعٌلعبدهللارفح129803349372

ذكرعلوم عامةالغمريعطاصالحأحمدالوسطى130801281650

ذكرعلوم عامةالزٌنعلًمصطفىمنٌرشمال غزة131404141087

ذكرعلوم عامةضمٌدهدمحمفهمًمحمودشمال غزة132400900320

ذكرعلوم عامةالجملاسماعٌلدمحمابراهٌمشمال غزة133802874701

ذكرعلوم عامةالكفارنهعلًمفٌددمحمشمال غزة134403748932

ذكرعلوم عامةالكردموسىعبد الرحمندمحمالوسطى135803122050

ذكرعلوم عامةالزطمهصمرمحمودعلًرفح136400535159



ذكرعلوم عامةالمدٌريمحمودطاللدمحمرفح137401784434

ذكرعلوم عامةالبطشأحمدعبد الحمٌدزاهرشمال غزة138402144547

ذكرجغرافٌادبورابراهٌمروحًحسنشمال غزة139803225184

ذكرجغرافٌاالشٌخ خلٌلعبد الرحمندمحمضٌاءشرق غزة140405441395

ذكرجغرافٌاعٌادعبدانورحاتمشرق غزة141411096464

ذكرجغرافٌاحلوقرمضاندمحمٌوسفغرب غزة142402127591

ذكرتارٌخكباجهعبد الهاديولٌدعمادغرب غزة143400031886

ذكرتارٌخلبادسلمانسالمهسلمانشرق غزة144400240305

ذكرتارٌخالمجاٌدهخلٌلعٌدأحمدخان ٌونس145801708850

ذكرتارٌخالدبشدمحمعمراندمحمرفح146804605228

ذكرتارٌخابو رجٌلهحسٌنخالدسامًشرق خان ٌونس147400274841

ذكرتارٌخالعشمحمودرائددمحمشرق غزة148404519092

ذكرتارٌخخلٌفهابراهٌمدمحمأٌمنرفح149800496325

ذكرتارٌخكنعاندمحمعبد الهاديلؤيغرب غزة150404595704

ذكرتارٌخاالسطلعمرزٌاددمحمخان ٌونس151800195232

ذكرتربٌة تكنولوجٌةالعثامنهسعدمجديفاديشمال غزة152400055315

ذكرتربٌة تكنولوجٌةابومعمرسلٌمانسالمأحمدشرق خان ٌونس153906738364

ذكرتربٌة تكنولوجٌةابو البرحسٌنبشٌرحسٌنشرق غزة154801151440

ذكرتربٌة تكنولوجٌةابو نارحسٌنسلٌمانعبد الرحمنرفح155800636797

ذكرحاسوب وتكنولوجٌا معلوماتعوضٌحٌىماهرٌحٌىغرب غزة156801700246

ذكرحاسوب وتكنولوجٌا معلوماتابو تٌلخسلٌمانفضل هللاعبد الرحمنالوسطى157802165043

ذكرحاسوب وتكنولوجٌا معلوماتأحمدعبد الرحمنهشامعبد الرحمنشمال غزة158400885224

ذكرحاسوب وتكنولوجٌا معلوماتعابدخالدلطفًحسنشرق غزة159801598194

ذكرارشاد تربويابو العٌشدٌابعبد الرحمنحازمشمال غزة160801101411

ذكرارشاد تربوياللوحناصرعبد العزٌزنورشرق غزة161401867452

ذكرارشاد تربويٌونسأحمدابراهٌمباسلغرب غزة162803723055

ذكرارشاد تربويالطهراويحسنجمٌلعبد الرحمنالوسطى163400879615

ذكرارشاد تربويالدبوردمحم دٌبٌوسفدمحم دٌبشمال غزة164803371939

ذكرارشاد تربويجابررمضانعادلنهادغرب غزة165802150383

ذكرارشاد تربويرصاصفتحًمصطفىعبد هللاالوسطى166803923259

ذكرارشاد تربويحمدمصباحعلًأحمدشمال غزة167802668418

ذكرارشاد تربويالنجاردمحمحسنًزكرٌاشمال غزة168803715051

ذكرارشاد تربويمغاريسلٌمجمالخالدالوسطى169800488041

ذكرارشاد تربويبكٌررمضانعٌسىأحمدالوسطى170800260804

ذكرتربٌة ابتدائًالمفتًحسننعٌمزاهرغرب غزة171400925921

ذكرتربٌة ابتدائًابو مصطفىحسنسلٌمانحسنخان ٌونس172405810847

ذكرتربٌة ابتدائًحجازيمحمودمحمودطارقغرب غزة173804383206

ذكرتربٌة ابتدائًالهنديمحمودناٌفدمحمشمال غزة174400079612

ذكرتربٌة ابتدائًعوٌضهشعبانعادلشعبانرفح175402953558

ذكرتربٌة ابتدائًالعمادحسٌنامٌنمصطفىخان ٌونس176406167924

ذكرتربٌة ابتدائًحجازيعبد المادررائدعبد المادرخان ٌونس177405129735

ذكرتربٌة ابتدائًحسونةأحمددمحمدمحمغرب غزة178804448785

ذكرتربٌة ابتدائًابو شمالهأحمدعبد الناصردمحمالوسطى179803230291

ذكرتربٌة ابتدائًالبردوٌلأحمدعبد الكرٌمأحمدغرب غزة180400924981

ذكرتربٌة ابتدائًالسحارحسٌنجهاددمحمشمال غزة181401203062

ذكرتربٌة ابتدائًابو مخدهمحاربعبد العزٌزمحمودالوسطى182400598496

ذكرتربٌة ابتدائًالمنٌراويٌوسفأحمدٌوسفشمال غزة183400132668



ذكرتربٌة ابتدائًحمودهحمدهللاعطاأحمدغرب غزة184400907713

ذكرتربٌة ابتدائًالحولًسلٌمانحسٌنمحمودخان ٌونس185407014182

ذكرتربٌة ابتدائًالبشٌتًعلٌانزكرٌادمحمخان ٌونس186802516682

ذكرتربٌة ابتدائًابو جرادبدرسلٌمانانورخان ٌونس187803568245

ذكرتربٌة ابتدائًالحاجعبد الحمٌدلاسمنوحخان ٌونس188802478065

ذكرتربٌة ابتدائًخضرعبد الحمٌددمحمٌوسفشمال غزة189802288134

ذكرتربٌة ابتدائًمشاٌخمعٌوفعطواناسامهرفح190802889303

ذكرتربٌة ابتدائًحمودهابراهٌمغسانادهمخان ٌونس191401167051

ذكرتربٌة ابتدائًعنابهالسٌدسفٌانعمروخان ٌونس192804609899

ذكرتربٌة ابتدائًابو مصطفىابراهٌمفوزيعبدهللاالوسطى193804374643

ذكرتربٌة ابتدائًابو شاوٌشعبد الكرٌمغانمخمٌسالوسطى194803645837

ذكرتربٌة ابتدائًالنجديدمحمجاللمصطفىالوسطى195804027134

ذكرتربٌة ابتدائًالكردشحدهفتحًٌامنرفح196803357581

ذكرتربٌة ابتدائًدروٌشعبد العزٌزشحدههانًالوسطى197801127671

ذكرتربٌة ابتدائًالعجرمًرمضاندمحمهانًرفح198800209280

ذكرتربٌة ابتدائًالحلوعلًصالحرائدالوسطى199401232939

ذكرتربٌة فنٌةالدٌراويمحمودعبد الرحمنحسامالوسطى200800848988

ذكراجتماعٌاتدوٌمهعطٌهرفٌكجوادشرق غزة201802770172

ذكراجتماعٌاتابو غرابهسلٌمانمصطفىمهندالوسطى202400798781

ذكراجتماعٌاتالزقسلٌممحموددمحمشرق غزة203802711259

ذكراجتماعٌاتمصلحعوضعلًخالدالوسطى204414598003

ذكراجتماعٌاتالشناخلٌلانوردمحمخان ٌونس205400205373

ذكراجتماعٌاتابو حمدبرانسالمهمنصفرفح206926734005

ذكراجتماعٌاتالسلطاندمحمسامًابراهٌمشمال غزة207802384420

ذكراجتماعٌاتابوطوٌلةدمحمطاللتامرشرق غزة208802763649

ذكرتربٌة خاصةابو الروسعبد العزٌزعبدهللاحسنالوسطى209803840578

ذكرتربٌة خاصةالحافًأحمدمحموددمحمغرب غزة210404546129

ذكرأحٌاءجبراحمدحسناحمدرفح211412236994

ذكرأحٌاءالشاعرموسىدمحمهانًرفح212801077884

ذكرأحٌاءعرادهفرجخلٌلباللرفح213803792308

ذكرأحٌاءالشرٌفعبد المادرجبردمحمرفح214803050558

ذكرتربٌة رٌاضٌةابو غزهحسنفاٌزعبدهللارفح215402910483

أنثىتربٌة اسالمٌةالفرامحً الدٌنٌونساٌمانشرق خان ٌونس216800763575

أنثىتربٌة اسالمٌةالدحدوحاسماعٌلخضرصفاءشرق غزة217802539270

أنثىتربٌة اسالمٌةالمصريٌوسفسامًاملالوسطى218400966990

أنثىتربٌة اسالمٌةابو كمٌلدمحمخضراسماءالوسطى219400026035

أنثىلغة عربٌةالسراجعبدموسىوالءالوسطى220803590413

أنثىلغة عربٌةعلٌانجمٌلدمحمسارهخان ٌونس221401167960

أنثىلغة عربٌةابو عمرةسالمسلٌماناسماءالوسطى222401086889

أنثىلغة عربٌةشرابعبد العزٌزأحمدهناءخان ٌونس223400738589

أنثىلغة عربٌةالصفديابراهٌمعربنورشرق غزة224801884065

أنثىلغة عربٌةأبو رحمهعلًدٌبمنىرفح225404168924

أنثىلغة عربٌةمحٌسنعوضعونخلودشرق غزة226802761908

أنثىلغة عربٌةحمدانابراهٌمماجدعاٌشةشرق غزة227804566701

أنثىلغة عربٌةحمودهخلٌلاشرفحنانشمال غزة228400978615

أنثىلغة عربٌةفرج هللادمحمولٌدرواءالوسطى229402046791

أنثىلغة عربٌةالعرجاعوده هللاعلًامٌمهرفح230401959986



أنثىلغة عربٌةالفرادمحمابراهٌمسلمىشرق خان ٌونس231400803912

أنثىلغة عربٌةصرصورسعٌدٌوسفاٌمانالوسطى232402965180

أنثىلغة عربٌةابو حطبسلٌماناسعدبسمهخان ٌونس233400158887

أنثىلغة عربٌةفرحاتسلٌماندمحمأمٌرةشرق غزة234404567281

أنثىلغة عربٌةالشٌخ علًدمحمخلٌلاٌمانالوسطى235404596868

أنثىلغة عربٌةزلالمابراهٌمباسلنورشرق خان ٌونس236403794936

أنثىلغة عربٌةالعاجزدمحمطاهرٌاسمٌنالوسطى237414625004

أنثىلغة عربٌةابو سوٌرحعزاتفتحًزٌنبالوسطى238411155815

أنثىلغة عربٌةابو جزرمحموددمحماالءشرق خان ٌونس239403791957

أنثىلغة عربٌةلوٌدرعلًعادلرضاشرق خان ٌونس240804700268

أنثىلغة عربٌةابوسماحهسلٌمانمحموداسراءالوسطى241400220794

أنثىلغة عربٌةابو جٌابمصطفىحمودههٌاغرب غزة242404263659

أنثىلغة عربٌةداوددمحماشرفاسٌلغرب غزة243402027510

أنثىلغة عربٌةابو سنٌمهحسنسلٌمانحنانرفح244401794052

أنثىلغة عربٌةممدادعلًبسامصباحخان ٌونس245401657614

أنثىلغة عربٌةنصارزٌادهدمحمسمٌهشمال غزة246405439209

أنثىلغة عربٌةالحاجاسماعٌلهشاممرٌمشرق خان ٌونس247403297559

أنثىلغة عربٌةالجٌارفرٌددمحم سعدواٌناسرفح248402017297

أنثىلغة عربٌةعثمانعبد الرؤوفناهضارٌجشمال غزة249410187520

أنثىلغة عربٌةسالمرجبولٌدرواءغرب غزة250401952064

أنثىلغة عربٌةجرابعهجمعانسعٌداسماءرفح251401237151

أنثىلغة عربٌةماضًدمحمحسنأسماشرق غزة252401868021

أنثىلغة عربٌةابو رحمهدمحمرٌاضهدٌهرفح253804658391

أنثىلغة عربٌةعلًعبد الرحمنعبد الرحمناٌمانالوسطى254802340703

أنثىلغة عربٌةبدححسنمجدياروىغرب غزة255804462604

أنثىلغة عربٌةابو شاوٌشعبد الكرٌمعطٌههبهالوسطى256400870440

أنثىلغة عربٌةحمشحسٌنأٌمنامانًخان ٌونس257400753216

أنثىلغة عربٌةابو معروفدمحمحسندعاءشرق خان ٌونس258403101447

أنثىلغة عربٌةصالحهخلٌلفؤادأنوارشمال غزة259401280565

أنثىلغة انجلٌزٌةعبٌددمحمجمالسماحشمال غزة260802471433

أنثىلغة انجلٌزٌةرباحاسماعٌلرباحرٌمخان ٌونس261401817085

أنثىلغة انجلٌزٌةالعباسًدمحمصالحرانٌهخان ٌونس262407007269

أنثىلغة انجلٌزٌةسلمانابراهٌمعطاسارهالوسطى263402922892

أنثىلغة انجلٌزٌةبارودحسندمحماالءخان ٌونس264801362146

أنثىلغة انجلٌزٌةبعلوشةخلٌلعبد الكرٌمرجاءغرب غزة265402568067

أنثىلغة انجلٌزٌةموسىعبد الجوادحسنهندخان ٌونس266401277926

أنثىلغة انجلٌزٌةحمدلهعبد المجٌدعالءرٌمشرق غزة267405153206

أنثىلغة انجلٌزٌةصباحأحمدابراهٌماالءغرب غزة268400991642

أنثىلغة انجلٌزٌةالدٌراويأحمدخالدسارهالوسطى269402962948

أنثىلغة انجلٌزٌةعمارجمالاسماعٌلاٌناسغرب غزة270400528816

أنثىرٌاضٌاتأبو دٌهأحمدكمالشٌماءشمال غزة271401857347

أنثىرٌاضٌاتحمددمحمأحمدنغمالوسطى272404545063

أنثىرٌاضٌاتابو عمرةسلٌمعزاتاٌمانالوسطى273803855444

أنثىرٌاضٌاتالبحٌصًدمحمرمزيهدىالوسطى274410049852

أنثىرٌاضٌاتابو حبٌبعبد الحمٌدعبد الرحمناملرفح275400076410

أنثىرٌاضٌاتابو عاصًدمحمعطاعبٌرغرب غزة276803740653

أنثىفٌزٌاءالجنديخلٌلنادرامانًرفح277403279938



أنثىفٌزٌاءالشاعرعلًأحمداالءالوسطى278400710018

أنثىفٌزٌاءشلدانسعدياشرفرٌهامشرق غزة279402545347

أنثىفٌزٌاءكالبعبد الرحمناسماعٌلاسماءخان ٌونس280403097298

أنثىفٌزٌاءالخروبًعلًأحمدمٌسونشرق غزة281400875027

أنثىفٌزٌاءابو خوصةبخٌتسعٌدهبهالوسطى282700370901

أنثىفٌزٌاءالحناوياسماعٌلدمحممعالًشمال غزة283801780008

أنثىكٌمٌاءابو شماسعبد العزٌزأحمدسلوىالوسطى284402964837

أنثىكٌمٌاءشامٌةحسنسعٌدالهامغرب غزة285804359123

أنثىكٌمٌاءالمانوععوضهانًمكرمشمال غزة286402148498

أنثىكٌمٌاءالسٌملًدروٌشعامراالءشرق غزة287402579973

أنثىكٌمٌاءالسمانابراهٌمجهادلمىالوسطى288404061111

أنثىكٌمٌاءالهورأحمدرٌاضاسماءالوسطى289804437150

أنثىكٌمٌاءشرابزكًزكرٌاتاالشرق خان ٌونس290401174008

أنثىكٌمٌاءابو جهلعبدهللادمحم ٌوسفاسماءشرق غزة291803631860

أنثىكٌمٌاءمحمودجمعهٌوسفختامخان ٌونس292804096105

أنثىكٌمٌاءالبشٌتًعلٌانزكرٌاسماحخان ٌونس293400086450

أنثىعلوم عامةأبو عمرةدمحمعبد العزٌزهناءرفح294804036838

أنثىعلوم عامةابو صواوٌندمحمناصراملالوسطى295403043730

أنثىعلوم عامةاألسطلعلًنعٌمسامٌهخان ٌونس296400666368

أنثىعلوم عامةصالحعبد الرحٌمعصامشٌماءغرب غزة297410096937

أنثىجغرافٌاحمدمحمودعبد هللارحمةرفح298403282692

أنثىجغرافٌاالعجلعطٌهاكرماسماءغرب غزة299804342541

أنثىجغرافٌاابوعطٌويدمحممرواناسراءغرب غزة300400932117

أنثىتارٌخابو بطنٌنصالححسٌناسراءخان ٌونس301804474781

أنثىتارٌخشملخدمحمصادقرٌهامغرب غزة302403004831

أنثىتربٌة تكنولوجٌةدغمشصادقعادلهالةشمال غزة303802151712

أنثىتربٌة تكنولوجٌةٌاغًسلٌمانصالحاٌمانغرب غزة304800858854

أنثىتربٌة تكنولوجٌةشامٌةحسنرمضانسحرغرب غزة305801129768

أنثىتربٌة تكنولوجٌةالفلٌتحمدانجمالفدوىالوسطى306801218884

أنثىحاسوب وتكنولوجٌا معلوماتابوسلمٌةخلٌلعٌدحنٌنغرب غزة307410175145

أنثىحاسوب وتكنولوجٌا معلوماتابو جاللهعلًسمٌرسحرخان ٌونس308802372151

أنثىارشاد تربويالحاج سالمأحمدسالمابتسامشرق غزة309804012813

أنثىارشاد تربويكالبحسٌنأحمداٌمانخان ٌونس310900883760

أنثىارشاد تربويالسباخًهاشمدمحماسماءخان ٌونس311400275764

أنثىارشاد تربويالحدٌديخلٌلابراهٌمدعاءغرب غزة312400814646

أنثىارشاد تربويعطا هللاصبرينافذهبهغرب غزة313803802883

أنثىارشاد تربويالمهديخلفاكرمهدىشرق غزة314803870575

أنثىتربٌة ابتدائًابو دلهدمحماسعدشهدالوسطى315404525149

أنثىتربٌة ابتدائًابو كوٌنرمضانفؤادٌارارفح316405245721

أنثىتربٌة ابتدائًابو لبدهعبد العظٌمرمضانهبهرفح317403779523

أنثىتربٌة ابتدائًفوجوحلمًدمحمصباحرفح318401192562

أنثىتربٌة ابتدائًابو موسىموسىلطفًملنخان ٌونس319803783810

أنثىتربٌة ابتدائًابو ظاهرسلٌمٌونسجواهرشرق خان ٌونس320404638231

أنثىتربٌة ابتدائًلننخلٌلسعٌدانسامخان ٌونس321405135898

أنثىتربٌة ابتدائًالحوتادرٌسجوٌدفداءرفح322800709081

أنثىتربٌة ابتدائًعابددمحمرائداالءخان ٌونس323403792492

أنثىتربٌة ابتدائًالحسٌنًعبد العزٌزعصامرناشرق خان ٌونس324800322091



أنثىتربٌة ابتدائًفودهعلًغسانآٌهالوسطى325404019663

أنثىتربٌة ابتدائًرٌانعبد الرحمنعونًهبهالوسطى326803098557

أنثىتربٌة ابتدائًشمورهٌوسفعدنانروانخان ٌونس327402138770

أنثىتربٌة ابتدائًالبهنساويٌوسفعبد الرحٌمسهٌرالوسطى328404775371

أنثىتربٌة ابتدائًابو سلمٌةدمحمسلٌمهناءالوسطى329405197625

أنثىتربٌة ابتدائًابو غالًكاملٌوسفأحالمرفح330803416114

أنثىتربٌة ابتدائًعٌسىعبد هللانبٌلوالءرفح331401852306

أنثىتربٌة ابتدائًالزناتًابراهٌمعمرنجوىشمال غزة332800065567

أنثىتربٌة ابتدائًالعبسًعبد هللاحاتماٌهرفح333400276382

أنثىتربٌة ابتدائًابوعبدودمحمعبد المادرنورخان ٌونس334403271851

أنثىتربٌة ابتدائًأبو دٌهأحمدكمالدٌاناشمال غزة335405407248

أنثىتربٌة ابتدائًحامدعلًنزاراروىخان ٌونس336400855813

أنثىتربٌة ابتدائًالعرولًعوادحسننسرٌنالوسطى337401198965

أنثىتربٌة ابتدائًصمرعلًابراهٌمختامخان ٌونس338400781241

أنثىتربٌة ابتدائًالكرددمحممحمودناهدرفح339405174590

أنثىتربٌة ابتدائًحمادصالحجابرٌاسمٌنخان ٌونس340400569679

أنثىتربٌة ابتدائًالسكنًخلٌلزكًاٌمانغرب غزة341804530426

أنثىتربٌة ابتدائًصالحهعطٌهأكرمإٌمانشمال غزة342401988043

أنثىتربٌة ابتدائًالحساسنهمصطفىرزقغدٌرغرب غزة343801135393

أنثىتربٌة ابتدائًنصردمحمجمالغدٌرشمال غزة344804464279

أنثىتربٌة ابتدائًالمصاصحمودهعادلالفترفح345400902623

أنثىتربٌة ابتدائًأبو زهريعٌادهفالحنورشرق خان ٌونس346803618560

أنثىتربٌة ابتدائًابراهٌمدمحمعباساٌمانشمال غزة347403687437

أنثىتربٌة ابتدائًالعرعٌرمصطفىعصاماسماءشرق غزة348803527530

أنثىتربٌة ابتدائًالزاملًمصطفىطلعتمالنرفح349400752804

أنثىتربٌة ابتدائًابو اسماعٌلخضراحمدفاتنشرق خان ٌونس350413052713

أنثىتربٌة ابتدائًالمدهونحسنمحموددٌناغرب غزة351400504270

أنثىتربٌة ابتدائًابو لبدهٌونسدمحمسمررفح352800743403

أنثىتربٌة ابتدائًعوضابراهٌمموسىاالءرفح353400052890

أنثىتربٌة ابتدائًٌوسفحسنعصاماسالمرفح354400613352

أنثىتربٌة ابتدائًعبد الجوادعمرنعمانحنٌنخان ٌونس355401209630

أنثىتربٌة ابتدائًعبدالنبًخلٌلحامدنسرٌنشمال غزة356401779533

أنثىتربٌة ابتدائًالماضًأحمدعبدهللاعالرفح357401686258

أنثىتربٌة ابتدائًشاهٌنأحمدمحمودامنهرفح358804372589

أنثىتربٌة ابتدائًضحٌنسلمانمسلممهاالوسطى359803043298

أنثىتربٌة ابتدائًمرزوقعبدهللاعبد الناصرموررفح360400654240

أنثىتربٌة فنٌةالماللحهحمٌدانناصراٌمانرفح361803355791

أنثىاجتماعٌاتنجمابراهٌمحسناٌةغرب غزة362403771751

أنثىاجتماعٌاتصٌامكاملصدلًاٌهشرق غزة363405290941

أنثىاجتماعٌاتشٌخ العٌددمحمخلٌلشٌماءرفح364800779654

أنثىتربٌة خاصةمسلمعبد المادرحمدانسهرابغرب غزة365903187664

أنثىتربٌة خاصةالمنٌراويٌوسفدمحم عطٌهمرٌمغرب غزة366402912943

أنثىأحٌاءابو ختلهاسماعٌلعبد السالمجٌهانخان ٌونس367402057483

أنثىأحٌاءابو ندىأحمدمحمودفاطمهغرب غزة368413349770

أنثىأحٌاءاالضمحسنعمرفاطمهغرب غزة369404674079

أنثىأحٌاءعاٌشخلٌلاٌادأملشمال غزة370404136574

أنثىأحٌاءالصٌفًأحمدعبدهللانفٌنشمال غزة371804557072



أنثىأحٌاءمصطفىخلٌلمصطفىاالءشمال غزة372802529685

أنثىتربٌة رٌاضٌةحمددمحمعرفاتاخالصالوسطى373401097134

أنثىتربٌة رٌاضٌةلشطهشرٌمًعبد الحمٌدرشارفح374803521590

أنثىتربٌة رٌاضٌةبركاتدٌبجمالحنانغرب غزة375801538232

أنثىتربٌة رٌاضٌةابو عبٌدحسنعلًرٌمغرب غزة376400538278

سٌتم تحٌد مكان العمل بعد نتٌجة الفحص الطبً / مالحظة


