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44663.7األدبيإباء عمر فرج البرغوثيرام هللا33071110

48068.6األدبيإبراهيم راسم عثمان فارسرام هللا33071611

39155.9األدبيإبراهيم سامي احمد امطيرالقدس33071111

41859.7األدبيإبراهيم سليمان جميل دعدوعرام هللا33071612

51173األدبيإبراهيم عبد العزيز شلش  عبد الجابربيت لحم33071859

راسب284األدبيإبراهيم علي محمد نتشةطولكرم33071112

44163األدبيإبراهيم عيسى إبراهيم منصورجنين33071613

38955.6األدبيإبراهيم مازن محمود أبو عاديطولكرم33071113

غير مستكمل354األدبيإبراهيم محمد إبراهيم اصليحرام هللا33071860

راسب323األدبيإبراهيم محمد إبراهيم جبرانرام هللا33071114

42660.9األدبيإبراهيم معين إبراهيم خليلبيت لحم33071751

43261.7األدبيإبراهيم منتصر غالب خالدقلقيلية33071115

46766.7األدبيإبراهيم ناجي جميل زيد الكيالنيغزة33071116

راسب274األدبيإبراهيم ياسر سليمان فحماويرام هللا33071360

49270.3األدبيإسحاق طاهر صالح عرفةالقدس33071361

40557.9األدبيإسحق درويش إسحق قنةنابلس33071117

39155.9األدبيإسراء رياض جميل جعابيصالقدس33071101

37353.3األدبيإسراء سميح بدوي جابرالقدس33071102

غير مستكمل371األدبيإسالم خالد يوسف الفودةطولكرم33071118

40057.1األدبيإسالم علي مثقال العزايزةجنين33071119

غير مستكمل367األدبيإسالم عماد محمد جواريشرام هللا33071614

غير مستكمل374األدبيإسالم فايق عبد هللا نمرالخليل33071478

غير مستكمل377األدبيإسالم محمد عيسى قطرينابلس33071615

46165.9األدبيإسالم محمد مجلي عيسىرام هللا33071362

48569.3األدبيإسالم مؤيد محمد حميدرام هللا33071120
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غير مستكمل335األدبيإسالم وليد محمود شحاتيتبيت لحم33071121

44864األدبيإسماعيل موسى أحمد عملةالقدس33071122

47167.3األدبيإياد إبراهيم حسن جراداتجنين33071479

39356.1األدبيإياد عبد هللا توفيق الناديأريحا33071363

44363.3األدبيإياد فريد أحمد عواودةنابلس33071616

42160.1األدبيإياد محمود عقيالن أبو جرارجنين33071364

50572.1األدبيإياد نايف محمود عودةالخليل33071365

42861.1األدبيإيهاب زهدي ربحي حسنطولكرم33071752

38855.4األدبيإيهاب طارق بكر يحيىرام هللا33071366

غير مستكمل350األدبيإيهاب فايز أحمد علياننابلس33071617

47567.9األدبيأحمد احسان علي الشناالقدس33071480

49470.6األدبيأحمد إبراهيم أحمد إبراهيمرام هللا33071123

39756.7األدبيأحمد إبراهيم عثمان أبو سنينةقلقيلية33071124

42861.1األدبيأحمد أسامة محمد أشرف بدويرام هللا33071367

غير مستكمل379األدبيأحمد أمين أحمد حامدالخليل33071618

غير مستكمل337األدبيأحمد أنور توفيق زيرنابلس33071125

41058.6األدبيأحمد أيوب أحمد عبيدةالقدس33071861

45264.6األدبيأحمد باسم أحمد حامدرام هللا33071619

غير مستكمل368األدبيأحمد تيسير يوسف حمامرةالخليل33071481

52875.4األدبيأحمد جبر لبيب حج محمدجنين33071368

44363.3األدبيأحمد جهاد إسماعيل اغنيمنابلس33071862

44763.9األدبيأحمد جودت عبد الحميد مجدرام هللا33071126

38655.1األدبيأحمد حسن سبتي أبو حسينرام هللا33071127

غير مستكمل412األدبيأحمد حسين مصطفى شراكةغزة33071620

42460.6األدبيأحمد حمدان عبد الهادي اشتيوينابلس33071369
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42761األدبيأحمد خالد محمد عايشجنين33071621

46666.6األدبيأحمد رشاد الزين السكنيجنين33071482

راسب274األدبيأحمد زاهر عيسى طراوةجنين33071483

40457.7األدبيأحمد صالح شاكر حمامرةنابلس33071484

غير مستكمل373األدبيأحمد صبحي أحمد زكارنةنابلس33071754

44763.9األدبيأحمد طالب عبد الكريم حج حمدالقدس33071755

غير مستكمل364األدبيأحمد عبد الباسط عبد هللا أبو ريانابلس33071128

41359األدبيأحمد عبد الجابر أحمد يعقوبنابلس33071756

46866.9األدبيأحمد عبد الرحيم أحمد خليفةالقدس33071757

48769.6األدبيأحمد عبد السالم أحمد ياسينالقدس33071622

48369األدبيأحمد عبد الكريم أحمد دويكاتبيت لحم33071370

غير مستكمل436األدبيأحمد عبد اللطيف سعيد أبو هنيةرام هللا33071758

45064.3األدبيأحمد عزمي حمودة بكريبيت لحم33071371

44363.3األدبيأحمد عزمي محمد منصورالخليل33071372

44062.9األدبيأحمد عصام عبد الرحمن زكارنةغزة33071759

غير مستكمل311األدبيأحمد عطية أحمد موسىغزة33071129

43261.7األدبيأحمد عمر إقبال هنديرام هللا33071130

غير مستكمل364األدبيأحمد فوزي أحمد السعديرام هللا33071373

43261.7األدبيأحمد ماجد أحمد عثمانالخليل33071131

غير مستكمل439األدبيأحمد ماهر أحمد القيسيةبيت لحم33071863

غير مستكمل354األدبيأحمد مجدي محمد عبيدالخليل33071346

43061.4األدبيأحمد محمد أحمد البيضةرام هللا33071760

44563.6األدبيأحمد محمد عبد الحميد أبو فارةرام هللا33071132

38154.4األدبيأحمد محمد علي عبد الرحمن خدرجنابلس33071753

غير مستكمل363األدبيأحمد محمود عارف جعفررام هللا33071374
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41959.9األدبيأحمد مصطفى إبراهيم صالحرام هللا33071133

41659.4األدبيأحمد مصطفى محمد مرداويقلقيلية33071134

47567.9األدبيأحمد منذر حافظ دراغمةسلفيت33071623

38955.6األدبيأحمد منذر محمد جعايصةجنين33071375

42961.3األدبيأحمد موسى خليل الخطيبقلقيلية33071135

غير مستكمل478األدبيأحمد ناجي طاهر كفايةجنين33071864

50772.4األدبيأحمد نزيه إسماعيل أبو ليلقلقيلية33071761

غير مستكمل446األدبيأحمد هاني حسن سعدةجنين33071624

42660.9األدبيأحمد هشام محمد علياننابلس33071625

غير مستكمل367األدبيأحمد هيثم يوسف أبو عطوانجنين33071626

غير مستكمل362األدبيأحمد وائل عيسى عفانةنابلس33071136

41158.7األدبيأحمد وجيه عثمان جودهرام هللا33071485

39155.9األدبيأحمد وضاح صالح شحادةغزة33071486

39155.9األدبيأحمد وليد حيدر األحمدالخليل33071762

39957األدبيأحمد يحيى محمد الحلبيةجنين33071487

44363.3األدبيأدهم علي عطا جعابيصالقدس33071137

42761األدبيأسامة أحمد عبد الكريم صبريرام هللا33071763

غير مستكمل410األدبيأسامة بالل عبد السالم تميميرام هللا33071627

47968.4األدبيأسامة حسن خليل حمادرام هللا33071138

45264.6األدبيأسامة زكريا محمد اعليانقلقيلية33071628

44062.9األدبيأسامة عز الدين احمد نجمجنين33071764

غير مستكمل392األدبيأسامة وصفي عبد الرحيم داودقلقيلية33071765

44363.3األدبيأسعد عوني أسعد حمايلرام هللا33071629

41959.9األدبيأسيد محمد يوسف كعبيةرام هللا33071766

51373.3األدبيأسيد ناصر سليمان حمدانطولكرم33071630
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45565األدبيأشرف خليل حسين أبو الربطولكرم33071347

48769.6األدبيأشرف غازي محمود واويجنين33071376

48369األدبيأشرف ياسر إبراهيم غانمطولكرم33071139

51673.7األدبيأكرم إبراهيم محمود قواسميالخليل33071488

48769.6األدبيأكرم عثمان إبراهيم فارس حامدرام هللا33071489

43161.6األدبيأكرم عمران حسين األطرشرام هللا33071631

غير مستكمل401األدبيأكرم فيصل محمد بدويرام هللا33071348

غير مستكمل412األدبيأكرم يحيى عبد القادر حمادبيت لحم33071632

48969.9األدبيأمجد أحمد عيسى عبيدينابلس33071377

45264.6األدبيأمجد طالل غازي عوادالقدس33071140

44263.1األدبيأمجد عبد الكريم محمد دار عدوانجنين33071865

غير مستكمل368األدبيأمجد علي أحمد عباسيقلقيلية33071141

43361.9األدبيأمجد محمود حسن حسينرام هللا33071767

غير مستكمل451األدبيأمجد هاني عبد الرحمن شويكيالقدس33071866

42961.3األدبيأمير اعتماد نوفل نوفلرام هللا33071768

غير مستكمل352األدبيأمير سمير محمد دار الشيخالقدس33071142

غير مستكمل369األدبيأمير سمير موسى طبنجةطولكرم33071633

54177.3األدبيأمير عبد الحكيم حافظ جبارةبيت لحم33071607

غير مستكمل399األدبيأمير عماد محمد داودقلقيلية33071769

44964.1األدبيأمير محمود أمين دغلسنابلس33071770

43462األدبيأمير محمود خليل محمودقلقيلية33071378

42961.3األدبيأمين عمر دياب زيادرام هللا33071143

38254.6األدبيأنس إبراهيم إسماعيل سليمةالقدس33071634

43361.9األدبيأنس إبراهيم عبد المجيد شديدرام هللا33071950

45064.3األدبيأنس أحمد موسى كميلجنين33071771
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غير مستكمل412األدبيأنس جهاد سعيد حمداننابلس33071635

غير مستكمل359األدبيأنس جودت عبد هللا بصةالقدس33071490

43562.1األدبيأنس راشد أحمد حثناويجنين33071379

غير مستكمل377األدبيأنس سليمان عطا العبياتبيت لحم33071636

42560.7األدبيأنس عدنان ياسين حمارشةرام هللا33071772

40758.1األدبيأنس عماد محمد ياسين أبو ميالةرام هللا33071144

38755.3األدبيأنس عودة يعقوب يعقوبقلقيلية33071145

46566.4األدبيأنس غالب حسن جراداتجنين33071491

غير مستكمل397األدبيأنس ماهر علي الغولجنين33071773

48469.1األدبيأنس محمد سعيد مسعودجنين33071380

42660.9األدبيأنس محمد عبد الكريم داودالخليل33071774

41258.9األدبيأيسر عزات حامد دراغمةطوباس33071146

41659.4األدبيأيمن سالمة إبراهيم نباهينالقدس33071492

غير مستكمل460األدبيأيمن عبد المجيد عاشور سدربيت لحم33071493

43962.7األدبيأيهم محمد إبراهيم عامرجنين33071775

44163األدبيآدم إياد موسى الحجاحجةبيت لحم33071147

37753.9األدبيآدم حسن علي أبو جميلةنابلس33071148

43962.7األدبيآدم حمد سليم عديلينابلس33071149

44463.4األدبيآدم عبد الرحيم أسعد داودقلقيلية33071150

42660.9األدبيباسل إياد سعيد حمادبيت لحم33071867

غير مستكمل383األدبيباسل أسامة عبد الفتاح العيسابيت لحم33071637

42560.7األدبيباسل محمد حسن كميلجنين33071776

غير مستكمل366األدبيباسل وليد يوسف الدعامسةرام هللا33071151

45264.6األدبيباسم حسن سالم مرشودنابلس33071152

غير مستكمل369األدبيباسم فوزي عبد عالونةجنين33071153
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غير مستكمل324األدبيبراء موسى إسماعيل الخاليلةالخليل33071638

غير مستكمل403األدبيبشير أحمد رضا حليمةنابلس33071381

غير مستكمل350األدبيبكر عمران محمد حشاشنابلس33071154

40758.1األدبيبالل إبراهيم إسماعيل النجارالخليل33071155

44663.7األدبيبالل حسين علي محسننابلس33071156

43361.9األدبيبالل رباح حمودة كفايةسلفيت33071951

49971.3األدبيبالل عباس خضر عبد الفتاحرام هللا33071494

39356.1األدبيبهاء إبراهيم داود عويساتالقدس33071382

41559.3األدبيبهجت علي إسماعيل رازمالقدس33071868

49871.1األدبيتامر شوكت أحمد خضيرنابلس33071383

راسب303األدبيتامر محارب علي سليمانالقدس33071869

41158.7األدبيتحرير عدنان محمد أبو سريةنابلس33071103

غير مستكمل387األدبيتحسين إحسان أحمد سالمةطولكرم33071384

42761األدبيتميم فضـل تميم تميميرام هللا33071639

42861.1األدبيتوفيق خليل علي عفانةبيت لحم33071870

43862.6األدبيتيمور هشام حسيب برغوثيرام هللا33071157

غير مستكمل425األدبيثائر أسامة منصور منصورقلقيلية33071777

غير مستكمل355األدبيثائر سميح نمر أبو عصبجنين33071158

غير مستكمل369األدبيثائر عبد هللا محمود عودةالخليل33071385

46967األدبيثائر عزمي محمد الحسنيةطولكرم33071159

39756.7األدبيثائر محمود سليم عسافطوباس33071386

غير مستكمل363األدبيثائر نعيم عبد الحيم شطارةجنين33071160

غير مستكمل374األدبيجابر أحمد فرج مزهررام هللا33071640

غير مستكمل361األدبيجابر محمد محمود حامدرام هللا33071641

45264.6األدبيجعفر يسري نعمان السكافيالخليل33071161
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غير مستكمل403األدبيجمال جميل سعيد داودجنين33071778

42560.7األدبيجمال رجب محمد حمارشةرام هللا33071387

43361.9األدبيجمال غالب أديب أبو بكرطولكرم33071388

غير مستكمل384األدبيجمال محمد جميل النمورةقلقيلية33071495

غير مستكمل384األدبيجمال محمد كايد جمال عسيلةجنين33071871

42560.7األدبيجمال نزيه جميل جعاعرةالقدس33071496

39856.9األدبيجمعة إبراهيم جمعة دسوقيرام هللا33071872

50171.6األدبيجميل إبراهيم جبر طقاطقةنابلس33071873

غير مستكمل436األدبيجميل صالح الدين جميل أقرعبيت لحم33071779

38655.1األدبيجهاد إلياس محمد برهانالقدس33071497

38555األدبيجهاد أمجد جهاد زهرةرام هللا33071389

40057.1األدبيجهاد جمال أحمد عنبصطولكرم33071390

42160.1األدبيجهاد سامر أحمد زغلطولكرم33071162

غير مستكمل353األدبيجهاد سمير عبد العزيز حمادالخليل33071642

41659.4األدبيجهاد نضال يـعقوب عليانرام هللا33071163

46266األدبيجواد خليل محمد حسنرام هللا33071164

47768.1األدبيجواد محمود حسين حرزجنين33071391

غير مستكمل381األدبيحاتم محمد عطية قويدرغزة33071498

40958.4األدبيحازم صادق مصطفى القواسمةالخليل33071499

47067.1األدبيحبيب محمد عمر الشيخبيت لحم33071874

42460.6األدبيحذيفة إسحق عبد الجواد طهرام هللا33071165

راسب302األدبيحذيفة جهاد سليمان أبو بشارةطوباس33071166

42861.1األدبيحذيفة عيسى خالد هبلرام هللا33071167

44463.4األدبيحسام محمود صادق كميلجنين33071780

48268.9األدبيحسن خالد عبد هللا صالحطوباس33071643
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43261.7األدبيحسن سامي حسن زيداتقلقيلية33071392

غير مستكمل383األدبيحسن عبد الرؤوف مصطفى يوسفسلفيت33071644

غير مستكمل321األدبيحسن فارس علي دراغمةرام هللا33071168

41559.3األدبيحسن ياسر حسين حرببيت لحم33071393

50271.7األدبيحسني عرفات حسني صمادعةرام هللا33071875

راسب336األدبيحسين شريف حسين غوادرةرام هللا33071500

42260.3األدبيحسين صادق محمود محمودجنين33071169

48869.7األدبيحكمت خالد أحمد محمدنابلس33071501

غير مستكمل463األدبيحمد خير سليمان براغثةرام هللا33071645

44864األدبيحمدي عماد حسـين كاملبيت لحم33071646

غير مستكمل450األدبيحمزة إبراهيم حسن ملشالخليل33071647

45064.3األدبيحمزة رسمي حسين مسالمةبيت لحم33071170

40357.6األدبيحمزة زكريا إبراهيم زعولطولكرم33071171

43562.1األدبيحمزة شوقي محمد يوسفسلفيت33071172

غير مستكمل410األدبيحمزة عبد هللا حسن الشيخبيت لحم33071876

41759.6األدبيحمزة محمد عمر كميلرام هللا33071781

44062.9األدبيحمزة محمود سـالم نمروطيالخليل33071782

راسب281األدبيحمزة مروان صالح بوزيةقلقيلية33071502

44163األدبيحمزة معن عبد الحافظ دارعايشجنين33071648

راسب356األدبيحمزة نادر عزمي أبو هليلنابلس33071649

40457.7األدبيحمزة نعيم محمود حسينبيت لحم33071783

راسب272األدبيحيدر عزات محمد أبو ديةبيت لحم33071650

غير مستكمل396األدبيحيي حمزة عبد الحليم دار حسينقلقيلية33071784

41058.6األدبيخالد أحمد عبد الرجوبطولكرم33071503

46165.9األدبيخالد بسام عبد الفتاح همشريالخليل33071173
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51573.6األدبيخالد جهيني زايد السواركةغزة33071877

46866.9األدبيخالد خليل شحادة التعمريرام هللا33071878

51273.1األدبيخالد صابر محمد أبو عمشةجنين33071879

47267.4األدبيخالد علي عبد هللا السميريغزة33071504

45164.4األدبيخالد مصطفى مـحمد عسكرغزة33071651

غير مستكمل409األدبيخالد وليد محمد زكارنةبيت لحم33071785

41359األدبيخضر عبد القادر علي نفيسةنابلس33071174

48068.6األدبيخطاب أحمد محمد أبو شحادةنابلس33071786

45765.3األدبيخليل إبراهيم جبر حمزاويرام هللا33071787

44864األدبيخليل حمد أحمد بوزيةنابلس33071788

38454.9األدبيخليل عبد الغني فايز قطامشنابلس33071175

46266األدبيخليل نضال خالد دويكاتسلفيت33071394

40758.1األدبيخميس عوض محمد الغلبانقلقيلية33071395

راسب277األدبيداود رائـد داود سليمانبيت لحم33071652

49871.1األدبيداوود معاذ داود مناصرةالخليل33071653

43462األدبيرابح خالد محمد فشافشةجنين33071396

غير مستكمل384األدبيراجي جمال راجي غريفيطولكرم33071176

غير مستكمل388األدبيراسم محمود حمدان شيخجنين33071397

45064.3األدبيراغب أحمد محمد عليوينابلس33071952

45064.3األدبيرافع جبريل جميل أبو فارةالخليل33071177

راسب324األدبيرامز عبد الحكيم محمود عليانطولكرم33071398

46366.1األدبيرامي بسام نجيب عديلينابلس33071178

غير مستكمل400األدبيرامي عماد عبد الكريم ربيعنابلس33071654

47367.6األدبيرامي نايف عبد الرحمن عبد الفتاحرام هللا33071179

52775.3األدبيرائد مأمون موسى المكحلالخليل33071880
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44463.4األدبيرائد مفيد يـوسف شرباتيالقدس33071655

غير مستكمل333األدبيرأفت باسم محمود طقاطقةبيت لحم33071180

48569.3األدبيرأفت عثمان إبراهيم حامدطولكرم33071505

48168.7األدبيرأفت عوض أحمد أبو سبيترام هللا33071181

53175.9األدبيربيع سمير راجح شبليرام هللا33071349

غير مستكمل429األدبيربيع شوكت سعود خالدنابلس33071789

40658األدبيرشدي ياسر أحمد كنعانرام هللا33071656

44864األدبيرغد رائد عبد الهادي شمروخبيت لحم33071657

42360.4األدبيرمزي محمد إسماعيل قدوميقلقيلية33071506

43462األدبيرمضان محمد سويلم أبو منديلغزة33071881

51373.3األدبيروحي سميح روحي عوادهنابلس33071399

راسب238األدبيرؤوف أحمد سعيد حوشيةرام هللا33071507

38555األدبيزكي صالح زكي مرعيجنين33071400

45264.6األدبيزياد رضا أحمد طاهر مرعيطولكرم33071401

غير مستكمل380األدبيزيد علي عبد الحافظ عدوانبيت لحم33071790

43361.9األدبيزيد محمد عيسى الهريميقلقيلية33071182

46866.9األدبيساجد أحمد سليم أبو غلوسرام هللا33071508

غير مستكمل446األدبيساجد محمود زرقي عرايشينابلس33071791

47067.1األدبيساري إبراهيم توفيق عبد هللانابلس33071183

راسب297األدبيسالم إبراهيم سالم حريزاتالخليل33071184

41258.9األدبيسالم أحمد سالم شاللدةالخليل33071509

58383.3األدبيسالم حمد سالم العبياتسلفيت33071882

41759.6األدبيسالم محمد سالم دار أبو يعقوببيت لحم33071792

39656.6األدبيسامر إبراهيم فوزي سدهبيت لحم33071402

50371.9األدبيسامر حيدر شعبان عياطالقدس33071883
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42660.9األدبيسامر رباح مصطفى سايسالقدس33071658

37553.6األدبيسامر سمير إسحق شنتيرنابلس33071185

43862.6األدبيسامر صالح محمد عبد الحقطولكرم33071403

39957األدبيسامر عاكف عادل ديسيرام هللا33071186

غير مستكمل350األدبيسامر عبد السميع أحمد أطرشطولكرم33071350

46065.7األدبيسامي عماد سامي جعبريالخليل33071659

43962.7األدبيساهر إبراهيم محمد سعيد أبو عمرنابلس33071404

46666.6األدبيسبع أنور معزوز عديلينابلس33071187

راسب336األدبيسراج عباس حسني كاشوررام هللا33071884

42861.1األدبيسري سليمان محمد أبو يعقوبسلفيت33071793

38655.1األدبيسعد حامد محمد جرعانيرام هللا33071510

44463.4األدبيسعد محمد ساكب محمود أبو ناصرطولكرم33071660

39055.7األدبيسعود محمود محمد عليانالقدس33071885

راسب305األدبيسعيد فاروق محمد قمبزالقدس33071511

غير مستكمل361األدبيسفيان عمر موسى عجلونيالقدس33071886

44363.3األدبيسالمة درويش سالمة دبوررام هللا33071661

41959.9األدبيسلطان باسم حسين الصالحاترام هللا33071512

47167.3األدبيسلطان خميس إبراهيم نقيببيت لحم33071794

40658األدبيسلطان فؤاد ذيب الميناويرام هللا33071405

راسب304األدبيسلطان وجيه داود زايدنابلس33071662

42961.3األدبيسلمان معتق سليمان أبو عتيقغزة33071513

غير مستكمل352األدبيسليم جمال حسن نعمانغزة33071887

42961.3األدبيسليمان جودات سليـمان بحرالخليل33071514

غير مستكمل403األدبيسميح ماهر سالمة حدادغزة33071888

44864األدبيسمير أحمد محمد أبو فايدسلفيت33071188
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50171.6األدبيسمير أيمن علي ضبايةجنين33071406

48669.4األدبيسمير عبد الفتاح رضا طوباسيجنين33071515

45865.4األدبيسهيل ماهر علي قوقانابلس33071516

راسب280األدبيسيف الدين ماهر رشيد أبو جمعةالقدس33071889

غير مستكمل363األدبيسيف محمد داود أبو طاعةالقدس33071189

46466.3األدبيشادي سالمة عطية سعيدالخليل33071890

غير مستكمل340األدبيشادي عبد الحكيم سليم أطرشغزة33071517

49170.1األدبيشادي ناجي بكر حلسغزة33071518

41258.9األدبيشاكر أمجد حسن مصطفىرام هللا33071519

47868.3األدبيشاهر عزيز محمود حالحلةالخليل33071520

47968.4األدبيشراع سموح نايف هنداويجنين33071190

42160.1األدبيشرف الدين ياسن احمد ابو سالمبيت لحم33071191

غير مستكمل334األدبيشريف أمين جميل قيمرام هللا33071192

42861.1األدبيشريف ماهر خضر الشريفبيت لحم33071193

غير مستكمل408األدبيشهاب ياسر أحمد داودرام هللا33071663

41258.9األدبيصابر إبراهيم عبد بني شمسةنابلس33071407

غير مستكمل424األدبيصالح جرير صالح جرارجنين33071795

غير مستكمل353األدبيصالح سمير صالح أبو زينةرام هللا33071408

غير مستكمل389األدبيصالح عمر عبد الرحيم صالحجنين33071891

39456.3األدبيصالح محمد صالح حسونةرام هللا33071892

راسب228األدبيصالح محمد عيسى بدواننابلس33071664

غير مستكمل370األدبيصبحي محمود صبحي علي مسعودجنين33071665

غير مستكمل379األدبيصخر معاذ محمود سليمقلقيلية33071796

42260.3األدبيصدام ساهر عمر برغوثيرام هللا33071194

49070األدبيصدام سالمة محمد حننيرام هللا33071409
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غير مستكمل388األدبيصالح الدين لطفي عبد الرؤوف حمدغزة33071666

44563.6األدبيصالح أسعد فهمي أبو صالحرام هللا33071521

39556.4األدبيصهيب جميل محمد شبحرام هللا33071195

44363.3األدبيصهيب عرفات محمد أعورالقدس33071196

37854األدبيصهيب يوسف أحمد مصلحرام هللا33071197

48769.6األدبيضرار جمال طالل جاموسنابلس33071522

45064.3األدبيضياء خالد عبد الرحيم زيدينابلس33071953

44163األدبيضياء سميح محمد أبو عربجنين33071893

42360.4األدبيطارق خليل عباس دويكالقدس33071198

راسب308األدبيطارق زياد عدنان درويشالقدس33071199

غير مستكمل391األدبيطارق عبد العزيز عبد البطرانالخليل33071523

غير مستكمل393األدبيطارق محمود علي أبو سروربيت لحم33071667

58483.4األدبيطالب موسى عيد شحادة سالمةالخليل33071894

43061.4األدبيطاهر جواد حسن بدارنةجنين33071410

40157.3األدبيطالل أحمد ذياب حصريجنين33071411

39456.3األدبيطلحة عبد الستار حسن زيباررام هللا33071200

40557.9األدبيطه حسين أحمد طردةالخليل33071524

42560.7األدبيعادل محمود أحمد الديريةطولكرم33071895

غير مستكمل357األدبيعادل نبهان عبد هللا عودةطولكرم33071412

47968.4األدبيعادل هاني محمد عادل عمربيت لحم33071413

42861.1األدبيعارف محمد عارف بشاراتطوباس33071201

43061.4األدبيعاصم حسن أحمد عصيدةجنين33071797

غير مستكمل377األدبيعاصم مصطفى مـحمد عروقنابلس33071414

غير مستكمل339األدبيعاطف روحي صالح الصالحيرام هللا33071351

42761األدبيعامر عبد الرحمن جمعة بعجاوينابلس33071798
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غير مستكمل412األدبيعامر عبدربه عيسى خطيبغزة33071668

غير مستكمل410األدبيعامر علي عبد اللطيف طنبوررام هللا33071352

46165.9األدبيعامر نبهان سليمان العروقيجنين33071525

48969.9األدبيعاهد يونس عوض هللا ابو خوصةغزة33071526

44864األدبيعبادة نضال عبد الودود دنديسالقدس33071202

49170.1األدبيعباس علي سعد صالحيبيت لحم33071896

41459.1األدبيعباس محمد شحادة التعمريالقدس33071669

41559.3األدبيعبد الجبار جهاد عبد الجبار أبو صالحجنين33071203

42360.4األدبيعبد الحمن أمين عبد الرحمن عباسرام هللا33071205

50071.4األدبيعبد الحميد عايد عبد الحميد عوادجنين33071799

47167.3األدبيعبد الخالق إياد محمد برناطالقدس33071204

غير مستكمل369األدبيعبد الرحمن زهدي عبد الرحمن محفوظالخليل33071206

غير مستكمل401األدبيعبد الرحمن سامي خضر مرعينابلس33071800

51072.9األدبيعبد الرحمن سليمان علي عثمانبيت لحم33071415

42560.7األدبيعبد الرحمن طالل رجا أبو الهيجاجنين33071801

54577.9األدبيعبد الرحمن محمد  عبد الرحمن أبو لبدةقلقيلية33071954

46566.4األدبيعبد الرحمن محمد محمود زيدانجنين33071527

غير مستكمل391األدبيعبد الرحمن مهند عبد الرحمن دحبورغزة33071802

40457.7األدبيعبد السالم فهيم العبد عابدرام هللا33071207

غير مستكمل411األدبيعبد العزيز محمد موسى حمادرام هللا33071670

45264.6األدبيعبد القادر سعيد عبد القادر صالحنابلس33071208

غير مستكمل354األدبيعبد الكريم جبر عبد العجلةغزة33071897

راسب339األدبيعبد الكريم جبر علي طيطيالخليل33071898

غير مستكمل366األدبيعبد هللا أحمد حسن صالحجنين33071209

غير مستكمل313األدبيعبد هللا أحمد ذياب حصريجنين33071210
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42961.3األدبيعبد هللا أحمد علي عسكرقلقيلية33071671

غير مستكمل394األدبيعبد هللا حسين محمود خطيبنابلس33071672

44363.3األدبيعبد هللا زهير توفيق خليلجنين33071211

راسب313األدبيعبد هللا سعيد علي شاللغزة33071416

راسب342األدبيعبد هللا سليم محمد أبو ظاهرنابلس33071528

43862.6األدبيعبد هللا عرفات يوسف زكارنةرام هللا33071803

38955.6األدبيعبد هللا قاسم راغب السعديبيت لحم33071417

45865.4األدبيعبد هللا ماهر علي قوقارام هللا33071529

غير مستكمل379األدبيعبد هللا محمد أحمد العبياترام هللا33071673

40257.4األدبيعبد هللا محمد عودة عبد الرحمنجنين33071674

غير مستكمل403األدبيعبد هللا هالل سمير عبد الحليمجنين33071804

40457.7األدبيعبد المجيد حسن عبد الحميد بدرهرام هللا33071530

غير مستكمل397األدبيعبد الناصر إسماعيل عبد الغني سالمنابلس33071899

51072.9األدبيعثمان إبراهيم أسعد يونسرام هللا33071608

غير مستكمل415األدبيعثمان أيمن عمثان سراجرام هللا33071675

غير مستكمل387األدبيعدنان محمد عيد عزات الزروالخليل33071212

45665.1األدبيعدي حسن حسني عليرام هللا33071418

راسب259األدبيعدي زياد يعقوب عليانسلفيت33071213

غير مستكمل416األدبيعدي عزام محمد جابرطولكرم33071676

40958.4األدبيعدي فايز إبراهيم شعبانالخليل33071419

42460.6األدبيعرفة عبد الرحمن رشيد أبو سروربيت لحم33071353

غير مستكمل407األدبيعز الدين إبراهيم حسان احميدطولكرم33071531

41058.6األدبيعز الدين أسعد عبد الرحمن أبو الربجنين33071420

49971.3األدبيعز الدين بدر شماسنةجنين33071805

40958.4األدبيعز الدين صالح الدين جميل أقرعبيت لحم33071806
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37153األدبيعز الدين طالب صادق عطاطرينابلس33071421

غير مستكمل406األدبيعز الدين محمود مصطفى سباعنةجنين33071807

44463.4األدبيعزام عزات شعبان شاللدةالخليل33071354

49170.1األدبيعزمي رأفت عطا هللا المصريغزة33071900

44363.3األدبيعصام أحمد محمود زين الدينالقدس33071901

غير مستكمل353األدبيعصام أنور جمال أبو غريبةنابلس33071214

48669.4األدبيعالء الدين توفيق محمد فرحاتنابلس33071422

غير مستكمل434األدبيعالء الدين محمد عليالخليل33071808

54377.6األدبيعالء إياد جودي أبو عيشةالخليل33071902

44463.4األدبيعالء أحمد عبد المنعم صالحرام هللا33071532

40557.9األدبيعالء تيسير عبد الغني عيسى سالمنابلس33071423

46967األدبيعالء تيسير موسى حشاشقلقيلية33071215

45965.6األدبيعالء جبريل جميل أبو فارةالخليل33071216

43361.9األدبيعالء صابر رمضان حامدغزة33071677

غير مستكمل365األدبيعالء طارق محمد إسماعيل أبو رجبطولكرم33071217

41258.9األدبيعالء عبد هللا سعدي جراداترام هللا33071533

43762.4األدبيعالء عبد الناصر جميل أبو شنبجنين33071534

غير مستكمل360األدبيعالء عواد محمد دار حجبيت لحم33071218

44864األدبيعالء عيسى أحمد ادويريالقدس33071424

47668األدبيعالء محمد أحمد طقاطقةجنين33071903

راسب288األدبيعلى أحمد محمود أبو سروربيت لحم33071678

غير مستكمل342األدبيعلي أحمد طلب طقاطقةبيت لحم33071219

42761األدبيعلي أحمد علي أحمدرام هللا33071809

40057.1األدبيعلي حسن أحمد البزورجنين33071810

48168.7األدبيعلي حسن عيسى الخوليالقدس33071425
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غير مستكمل348األدبيعلي حسين علي ديريةطولكرم33071535

43061.4األدبيعلي خيري محمد أبو صالحطولكرم33071426

راسب312األدبيعلي راضي علي ربيعطولكرم33071904

40658األدبيعلي رشيد جمعة براهمةبيت لحم33071220

غير مستكمل345األدبيعلي سامي محمود حمادجنين33071536

46165.9األدبيعلي سميح محمد الغنيماتغزة33071679

39656.6األدبيعلي صالح علي حثناويالخليل33071221

44864األدبيعلي عويض سليم أبو خوصةجنين33071537

غير مستكمل364األدبيعلي محمد علي داودقلقيلية33071427

غير مستكمل375األدبيعلي محمد منصور محمودجنين33071222

غير مستكمل401األدبيعلي مؤيد يـوسف شريمالقدس33071811

غير مستكمل371األدبيعماد أحمد كامل حرز هللاجنين33071428

غير مستكمل412األدبيعماد سليمان أحمد خوليقلقيلية33071812

47167.3األدبيعمار فؤاد محمد الدغمةغزة33071538

غير مستكمل382األدبيعمار ياسر محمد سعيد حمادقلقيلية33071813

راسب247األدبيعمر صالح أيوب دار أيوبطولكرم33071680

47167.3األدبيعمر صالح محمد فائق شريفالقدس33071355

غير مستكمل370األدبيعمر عبد الحكيم عمر نصيراتالقدس33071223

50271.7األدبيعمر عطية أحمد موسىنابلس33071429

43361.9األدبيعمر محمد خضر اعبيدرام هللا33071905

39957األدبيعمر يعقوب محمد طويلالقدس33071224

45565األدبيعمران عبد الكريم نجيب أبو فرحةجنين33071814

غير مستكمل358األدبيعمرو برهان عبد هللا درويشرام هللا33071430

غير مستكمل375األدبيعمرو حسني حسين جبارةجنين33071431

غير مستكمل398األدبيعمرو عبد الكريم محمد جرارنابلس33071815
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50672.3األدبيعمرو عماد عاشور معتوقجنين33071906

غير مستكمل362األدبيعمرو نصر محمود زبيديالقدس33071225

غير مستكمل348األدبيعناد محمد عصفور برغوثيرام هللا33071226

50872.6األدبيعنان محمد عيسى أبو عفيفةالخليل33071681

54377.6األدبيعهد باسم مـحمد تميميرام هللا33071104

غير مستكمل423األدبينايف كمامجي" عهد محمدجنين33071539

راسب350األدبيعودة فريد طالب حروبالخليل33071540

40057.1األدبيعوض محمد عوض أبو صالحيةرام هللا33071432

38254.6األدبيعيد وحيد عيد شبانةالقدس33071227

غير مستكمل327األدبيعيسى صالح مصطفى قنعيرجنين33071228

44964.1األدبيعيسى محمد عيسى أبو جمعةالقدس33071229

41559.3األدبيغريب عماد إبراهيم حمداننابلس33071433

غير مستكمل418األدبيغسان سعيد فهمي أبو صالحغزة33071907

42160.1األدبيفادي سامي يوسف أعمصالقدس33071541

غير مستكمل403األدبيفادي سمير راشد موسىنابلس33071542

48268.9األدبيفادي غازي عبد الكريم عليبيت لحم33071434

غير مستكمل354األدبيفادي مجدي محمد صالحالقدس33071230

43462األدبيفارس جابر سعيد شلبيجنين33071816

39256األدبيفارس محمد فهيم العبد عابدرام هللا33071231

44563.6األدبيفايز راضي حسن قريعالقدس33071543

غير مستكمل390األدبيفايز علي فايز عبد اللطيفبيت لحم33071682

38955.6األدبيفتحي محمد محمود النجارالخليل33071232

38254.6األدبيفراس عبد الكريم مصطفى فرحاتنابلس33071233

غير مستكمل349األدبيفضل مازن فضل أبو حصيرةجنين33071908

41959.9األدبيفضل محمود نايف تركمانغزة33071234
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48168.7األدبيفهد أيمن صالح القيسيةالقدس33071817

46366.1األدبيفهمي أسعد فهمي أبو صالحغزة33071544

46666.6األدبيقاسم يوسف إبراهيم رمضانرام هللا33071435

38955.6األدبيقتيبة جبر محمود أبو حسنطوباس33071436

46566.4األدبيقسام مجد عبد العزيز برغوثيرام هللا33071235

40658األدبيقصي عمر خليل صبيحبيت لحم33071683

42260.3األدبيقيس مازن عبد اللطيف سعديجنين33071545

غير مستكمل418األدبيكارلوس سعد سليم عوادنابلس33071818

43962.7األدبيكامل حسام كامل سليمانجنين33071546

41959.9األدبيكامل يوسف كامل باشانابلس33071819

47968.4األدبيكرم إبراهيم محمود أحمدنابلس33071437

غير مستكمل343األدبيكرم ماجد درويش عمرينبيت لحم33071909

41058.6األدبيكرم محمود أحمد نخلةرام هللا33071910

38855.4األدبيكريم أحمد محمد عيادبيت لحم33071684

غير مستكمل404األدبيكفاح حاتم محمود أبو عليجنين33071820

40457.7األدبيكمال عبد الجبار كمال عامرنابلس33071547

غير مستكمل371األدبيكنعان سليمان محمد كنعانالقدس33071685

41959.9األدبيلقمان شاهر عبد الرحيم أبو عمشةنابلس33071438

44263.1األدبيلما منذر حافظ البكريالقدس33071105

راسب278األدبيلؤي حمدان إبراهيم الصليبيجنين33071686

48469.1األدبيلؤي عبد الجبار عبد الحميد أبو نجمةالقدس33071548

غير مستكمل373األدبيلؤي عبد الرحمن  ياسين عسافالقدس33071236

غير مستكمل384األدبيلؤي عيسى شحادة سطليحغزة33071549

46165.9األدبيلؤي فريد أحمد الزعانينبيت لحم33071550

39055.7األدبيليث علي محمد المطوررام هللا33071551
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غير مستكمل396األدبيليث عماد طه أبو خرمةالخليل33071687

44163األدبيليث محمد شحادة سحويلرام هللا33071237

45264.6األدبيماجد فهمي سالمة أبو القمبزغزة33071552

45264.6األدبيمارسيل عناد محمود عنزاويجنين33071238

43261.7األدبيمالك إسماعيل محمد شويكيالقدس33071439

غير مستكمل406األدبيمالك أحمد موسى حامدالخليل33071553

39957األدبيمالك باسم إسماعيل سعدهرام هللا33071554

غير مستكمل361األدبيماهر أحمد محمد عمرينالخليل33071555

38154.4األدبيمثنى عماد حسن أبو عرةطوباس33071239

41659.4األدبيمجاهد صالح رشيد عليانرام هللا33071688

48969.9األدبيمجاهد عائد فليح يوسفرام هللا33071689

راسب242األدبيمجاهد عماد قاسم أبو جادرام هللا33071556

52074.3األدبيمجاهد محمود جمعة حامدرام هللا33071690

غير مستكمل448األدبيمجد جواد محمد عويضةالقدس33071911

40658األدبيمجد خالد عبد هللا ابوهاللرام هللا33071557

غير مستكمل394األدبيمجد عبد الباسط أسعد شعيبيغزة33071691

غير مستكمل392األدبيمجدي أحمد محمود كميلقلقيلية33071821

46566.4األدبيمجدي أمين جالل جابرجنين33071240

42460.6األدبيمجدي مصطفى محمود عتيقجنين33071822

45865.4األدبيمجدي ممدوح عطية سالمغزة33071912

50572.1األدبيمحمد العبد موسى مهرةرام هللا33071913

40057.1األدبيمحمد إبراهيم أحمد الكردطولكرم33071914

راسب296األدبيمحمد إبراهيم رضوان العليميبيت لحم33071692

40958.4األدبيمحمد إبراهيم صابر أبو معمرطوباس33071558

42660.9األدبيمحمد إبراهيم محمد بلوالخليل33071242
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46566.4األدبيمحمد إبراهيم محمد علي ابو كويكبيت لحم33071241

39656.6األدبيمحمد إبراهيم محمد عوضرام هللا33071440

41158.7األدبيمحمد إبراهيم نعيم أبو ماريةنابلس33071559

غير مستكمل390األدبيمحمد إدريس عودة عسكررام هللا33071560

41158.7األدبيمحمد إسماعيل حلمي البلالخليل33071915

39256األدبيمحمد أحمد توفيق عزةجنين33071243

42160.1األدبيمحمد أحمد سالمة عبياتجنين33071244

غير مستكمل413األدبيمحمد أحمد عبد الجليل جرابةالخليل33071356

42160.1األدبيمحمد أحمد عبد الكريم خالدالخليل33071823

47167.3األدبيمحمد أحمد عطا شويكيالخليل33071824

50472األدبيمحمد أحمد عطا صباحالخليل33071693

غير مستكمل412األدبيمحمد أحمد علي الشيخالقدس33071694

42560.7األدبيمحمد أحمد محمد دبكالخليل33071245

43261.7األدبيمحمد أحمد محمد عبد الخالقجنين33071825

51974.1األدبيمحمد أحمد ناجي أبو الربجنين33071609

39856.9األدبيمحمد أحمد نمر أبو ماريةالخليل33071246

37453.4األدبيمحمد أسعد حسين حردانالقدس33071441

راسب218األدبيمحمد أشرف محمد علقمنابلس33071695

39856.9األدبيمحمد أمين محمد حميدةالقدس33071561

42260.3األدبيمحمد باسم إسماعيل سباتينالقدس33071696

42560.7األدبيمحمد باسم محمد كميلرام هللا33071442

غير مستكمل352األدبيمحمد بدر حسين أبو علياالقدس33071247

غير مستكمل405األدبيمحمد بالل عبد السالم تميمينابلس33071697

غير مستكمل365األدبيمحمد جبر عودة حروبجنين33071562

41759.6األدبيمحمد جمال زهير عكوبةطولكرم33071248
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راسب307األدبيمحمد جمال محمد حميداننابلس33071249

40357.6األدبيمحمد حازم عامر احدوشرام هللا33071250

42160.1األدبيمحمد حسن أحمد شبراويسلفيت33071251

غير مستكمل360األدبيمحمد حسن سبتي أبو حسيننابلس33071698

46366.1األدبيمحمد حسن عبد اللطيف توبةالقدس33071443

44062.9األدبيمحمد حسن محمد القاسمرام هللا33071252

44964.1األدبيمحمد حسن مصطفى حمامرةبيت لحم33071563

38955.6األدبيمحمد حسين أحمد عليالخليل33071444

41359األدبيمحمد حسين حسن شلشبيت لحم33071253

غير مستكمل358األدبيمحمد حسين عودة أبو ناموسرام هللا33071916

47567.9األدبيمحمد حسين فايز جراداتبيت لحم33071564

راسب240األدبيمحمد حسين محمود خطيبغزة33071699

راسب230األدبيمحمد حسين مصطفى أبو ماريةنابلس33071700

43061.4األدبيمحمد حماد محمد عالميجنين33071565

49971.3األدبيمحمد خالد توفيق دعدرةجنين33071701

غير مستكمل389األدبيمحمد خالد محمد كرديجنين33071702

غير مستكمل431األدبيمحمد خالد محمود عبيد هللانابلس33071703

42460.6األدبيمحمد خالد نايف عامرطولكرم33071826

43862.6األدبيمحمد خليل مـحمد كميلجنين33071827

غير مستكمل349األدبيمحمد داود محمد بكرنابلس33071917

غير مستكمل363األدبيمحمد دمر عزات زبنسلفيت33071704

غير مستكمل308األدبيمحمد دياب حامد صبارنةجنين33071254

غير مستكمل457األدبيمحمد راشد محمد صالح الدينجنين33071705

42360.4األدبيمحمد راضي مفيد عبد هللاطولكرم33071445

غير مستكمل372األدبيمحمد رزق إبراهيم هماشالقدس33071706
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غير مستكمل325األدبيمحمد رزق حسين حامدالخليل33071707

48469.1األدبيمحمد رفيق محمد أبو علياالقدس33071708

42160.1األدبيمحمد رمضان إبراهيم عليانجنين33071918

غير مستكمل424األدبيمحمد رياض محمد أبو تايهرام هللا33071919

غير مستكمل358األدبيمحمد زكريا سليم الساليمةالخليل33071255

43161.6األدبيمحمد زياد محمد عبد هللاالخليل33071920

راسب298األدبيمحمد زياد محمود جفالقلقيلية33071566

43161.6األدبيمحمد سامي عبد الحميد العزةجنين33071357

39957األدبيمحمد سعدي محمود كرجةبيت لحم33071709

غير مستكمل413األدبيمحمد سليم محمد مجادبةقلقيلية33071828

غير مستكمل416األدبيمحمد سليمان مرشد أطرشبيت لحم33071567

راسب317األدبيمحمد سمير أحمد أسمرالخليل33071446

46165.9األدبيمحمد سمير أحمد محمد علي اغنيم الرجبيالخليل33071568

راسب268األدبيمحمد سمير سبتي أبو عاديالخليل33071710

37954.1األدبيمحمد سمير صالح أبو زينةطولكرم33071447

غير مستكمل367األدبيمحمد شاكر محمد طردةجنين33071921

42360.4األدبيمحمد شامي يوسف شاميجنين33071829

37453.4األدبيمحمد شحدة حسن صليبيبيت لحم33071256

غير مستكمل419األدبيمحمد شعبان شفيق زيودالخليل33071569

42460.6األدبيمحمد شفيق كامل مرارالخليل33071711

44663.7األدبيمحمد صالح علي خضراويبيت لحم33071830

42861.1األدبيمحمد صالح أحمد مشاهرةرام هللا33071831

41559.3األدبيمحمد عادل حـسين كاملبيت لحم33071712

غير مستكمل349األدبيمحمد عادل محمد الحمامرةرام هللا33071922

غير مستكمل356األدبيمحمد عاكف عادل ديسيبيت لحم33071257
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غير مستكمل388األدبيمحمد عاهد راتب خضوررام هللا33071713

42060األدبيمحمد عايد عبد المجيد محمد أحمدالخليل33071714

غير مستكمل414األدبيمحمد عبد الحليم عبد الحميد محمدرام هللا33071923

غير مستكمل380األدبيمحمد عبد الرحمن عوض صالحرام هللا33071448

37954.1األدبيمحمد عبد الرحمن يعقوب أبوعامررام هللا33071258

42360.4األدبيمحمد عبد الرحيم مفلح جراداتبيت لحم33071259

غير مستكمل360األدبيمحمد عبد الغني نصيف السوقيرام هللا33071260

غير مستكمل365األدبيمحمد عبد الفتاح محمد صغيررام هللا33071261

41058.6األدبيمحمد عبد الكريم عبد العزيز الرومبيت لحم33071715

43762.4األدبيمحمد عبد هللا حسني صالحبيت لحم33071832

38555األدبيمحمد عبد المجيد محمد العمايرةبيت لحم33071570

48168.7األدبيمحمد عبد الناصر خليل البايضرام هللا33071924

غير مستكمل363األدبيمحمد عبد الهادي داود عدوانبيت لحم33071262

43562.1األدبيمحمد عـدنان محمد المصريالخليل33071716

50271.7األدبيمحمد عصام أحمد برغوثيرام هللا33071717

غير مستكمل464األدبيمحمد عصام رشيد أبو هنطشرام هللا33071833

42560.7األدبيمحمد عطا عارف مفلحرام هللا33071263

راسب260األدبيمحمد علي إبراهيم عساكرةرام هللا33071718

52174.4األدبيمحمد علي أحمد امطيررام هللا33071719

41459.1األدبيمحمد علي أحمد فرحانرام هللا33071264

غير مستكمل369األدبيمحمد علي سالم أبو غاليةرام هللا33071265

42660.9األدبيمحمد علي شحادة حامدرام هللا33071266

41058.6األدبيمحمد علي عبد الرحمن بدوانرام هللا33071571

40157.3األدبيمحمد علي محمد أبو الربرام هللا33071449

42360.4األدبيمحمد عماد محمود غنيماتبيت لحم33071572



النتيجهالمجموعالفرعاإلسمالمديريةرقم الجلوس

46165.9األدبيمحمد عيسى خضر فرحاترام هللا33071834

48469.1األدبيمحمد فاروق شعبان مرتجىقلقيلية33071358

42360.4األدبيمحمد فايز يوسف برغوثجنين33071925

42260.3األدبيمحمد فتحي فخري ميتانيجنين33071835

غير مستكمل306األدبيمحمد فواز إبراهيم جوالنيجنين33071267

47868.3األدبيمحمد قاسم أحمد عارضةجنين33071573

42460.6األدبيمحمد قيس عبد هللا العمارنةسلفيت33071450

39957األدبيمحمد كمال عاهد عبيدقلقيلية33071926

42660.9األدبيمحمد لطفي أمين أبو الربجنين33071836

47668األدبيمحمد لطفي حسن مرشودرام هللا33071268

46366.1األدبيمحمد مازن عبد اللطيف سعديجنين33071269

41859.7األدبيمحمد ماهر فواز نعمان قفيشةجنين33071270

46366.1األدبيمحمد محمود العبد أبو مرسةقلقيلية33071927

غير مستكمل405األدبيمحمد محمود إبراهيم دراغمةطولكرم33071720

42761األدبيمحمد محمود إسماعيل قدوميالقدس33071574

36552.1األدبيمحمد محمود أحمد صالحالقدس33071451

غير مستكمل316األدبيمحمد محمود حسني رميالتالقدس33071271

42360.4األدبيمحمد محمود عبد هللا معالينابلس33071272

غير مستكمل370األدبيمحمد مصطفى أحمد كميلنابلس33071837

راسب367األدبيمحمد مصطفى سعيد دار داودالقدس33071721

غير مستكمل400األدبيمحمد مصطفى عبد الرحيم داودغزة33071838

41759.6األدبيمحمد مصطفى محمد أحمدبيت لحم33071273

غير مستكمل389األدبيمحمد منصور محمد موسى عباسيغزة33071928

43061.4األدبيمحمد منير محمد عويصالخليل33071839

46065.7األدبيمحمد مهدي صالح سليمانالخليل33071274
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43361.9األدبيمحمد مهدي عبد الكريم حجةغزة33071275

45364.7األدبيمحمد ناصر محمد تعامرةغزة33071359

غير مستكمل385األدبيمحمد نافز رزق جراداترام هللا33071722

غير مستكمل396األدبيمحمد نبيل عبد العزيز عبدةرام هللا33071723

44964.1األدبيمحمد نبيل محمد أبو عيدغزة33071724

43962.7األدبيمحمد نضال حمد أبو ديابغزة33071276

43862.6األدبيمحمد وجيه محمد تميميالقدس33071277

49370.4األدبيمحمد وليد محمود عارفبيت لحم33071575

غير مستكمل410األدبيمحمد وليد نـجيب ثوابتةبيت لحم33071725

45665.1األدبيمحمد ياسر أحمد حمامرةرام هللا33071278

راسب316األدبيمحمد يوسف أحمد ارفاعيةرام هللا33071929

غير مستكمل340األدبيمحمد يوسف حسين مزينالخليل33071279

54377.6األدبيمحمد يوسف خليل ملحم اللحامالخليل33071930

غير مستكمل414األدبيمحمد يوسف يعقوب طاهرالقدس33071840

غير مستكمل379األدبيمحمود أحمد حسني أبو غلوسرام هللا33071726

39656.6األدبيمحمود أمجد مصلح جابرجنين33071452

49971.3األدبيمحمود جبر لبيب حج محمدالخليل33071453

غير مستكمل381األدبيمحمود جمال محمود تعامرةنابلس33071576

41359األدبيمحمود جمعة سعيد تيمجنين33071841

42160.1األدبيمحمود حرب يوسف علقمالخليل33071280

40157.3األدبيمحمود حسن سليمان إبراهيمرام هللا33071577

غير مستكمل371األدبيمحمود خالد حمودة خديشالخليل33071931

44563.6األدبيمحمود خليل يوسف السعديرام هللا33071281

راسب235األدبيمحمود سعيد محمد أبو اصبعالقدس33071578

39756.7األدبيمحمود سعيد يعقوب أبو رموزطولكرم33071282
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42360.4األدبيمحمود صالح يوسف أبو اشرينبيت لحم33071454

43061.4األدبيمحمود عبد هللا إبراهيم جبجيرام هللا33071283

44363.3األدبيمحمود علي محمد بركاتالقدس33071579

40758.1األدبيمحمود علي محمد عبد هللاجنين33071284

42460.6األدبيمحمود عماد محمود الشحاتيتطوباس33071727

43862.6األدبيمحمود فوزي سبع عمرونابلس33071285

43261.7األدبيمحمود فيصل محمود بشاراترام هللا33071455

39356.1األدبيمحمود ماجد محمود شماسنةبيت لحم33071286

44763.9األدبيمحمود محمد حسن السعدهالقدس33071287

38454.9األدبيمحمود محمد محمود مطيرالخليل33071288

42460.6األدبيمحمود محمد محمود وردهالخليل33071932

46165.9األدبيمحمود محمد مصطفى نمرالخليل33071728

غير مستكمل363األدبيمحمود محمد موسى محيسنرام هللا33071289

43361.9األدبيمحمود مفيد أحمد زغلولالقدس33071290

39756.7األدبيمحمود ناصر ذيب البداونةرام هللا33071291

غير مستكمل336األدبيمحمود نافذ محمود خنافسةنابلس33071580

47668األدبيمحمود نسيم يوسف جمهورنابلس33071292

غير مستكمل412األدبيمحمود نضال إبراهيم سليمرام هللا33071933

غير مستكمل385األدبيمحمود وعد أحمد خواجاقلقيلية33071729

غير مستكمل378األدبيمحي الدين عيـسى عودة صبحالخليل33071730

43962.7األدبيمحي الدين محمد محمودبيت لحم33071581

44864األدبيمراد أيمن حسين أبو هديبالقدس33071842

43862.6األدبيمراد زين العابدين عادل ديسيجنين33071293

غير مستكمل368األدبيمراد محمود مصطفى الشيخبيت لحم33071731

50371.9األدبيمراد مروح سليمان قبهابيت لحم33071456
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غير مستكمل483األدبيمراد موسى أحمد الخمورنابلس33071732

41058.6األدبيمسعود عبد الرحمن أحمد خلفنابلس33071457

43462األدبيمسعود عبد الرحيم مسعود لبادةسلفيت33071294

40858.3األدبيمسلم يوسف محمد غوانمةرام هللا33071733

غير مستكمل398األدبيمشير فارس راشد أبو بكرجنين33071843

غير مستكمل385األدبيمصطفى أشرف مصطفى صباحنابلس33071934

45164.4األدبيمصطفى حسام الدين مصطفى أبو ريالةرام هللا33071295

غير مستكمل391األدبيمصطفى عطية جبرين الحسناتبيت لحم33071734

غير مستكمل399األدبيمصطفى فوزي يوسف شرقاويجنين33071844

45865.4األدبيمصطفى وجيه عبد الفتاح دليشيرام هللا33071296

42761األدبيمصعب جاسر محمد سياجالخليل33071458

41559.3األدبيمصعب طه محمود مناصرةرام هللا33071297

راسب293األدبيمصعب عبد القادر محمود عبيد هللاطولكرم33071298

40858.3األدبيمصعب عبد اللطيف محمد صباغنابلس33071299

40658األدبيمصعب محمد أحمد جهالينأريحا33071459

48168.7األدبيمصعب محمد حسين حبيشةطوباس33071460

41959.9األدبيمصعب منير محمد عويصنابلس33071300

43662.3األدبيمعاذ أحمد عبد الرحمن عمارنةبيت لحم33071735

43061.4األدبيمعاذ خالد أحمد دراغمةنابلس33071845

41959.9األدبيمعاذ محمد حميد صومانالخليل33071301

39656.6األدبيمعاذ وائل مصطفى كعبيطولكرم33071461

غير مستكمل374األدبيمعاذ يوسف عايد شحاتيتطوباس33071736

غير مستكمل407األدبيمعتز جعفر مصطفى حمدالقدس33071737

غير مستكمل330األدبيمعتز جالل عايش سيوريرام هللا33071302

38955.6األدبيمعتز رائد عبد هللا حامدرام هللا33071303
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راسب313األدبيمعتز عطا موسى جفالطولكرم33071582

45364.7األدبيمعتز محمد عبد عبد القادررام هللا33071304

غير مستكمل361األدبيمعتز نائل موسى سروجيرام هللا33071462

42660.9األدبيمعتصم علي محمد حسين علينابلس33071463

43061.4األدبيمعتصم فهد إبراهيم نجمطولكرم33071464

غير مستكمل386األدبيمعتصم محمود يوسف زهرانرام هللا33071738

غير مستكمل414األدبيمعتصم مصلح أحمد البومنابلس33071846

45965.6األدبيمعمر رشاد محمد الجعبريالخليل33071583

43261.7األدبيمفيد منير مفيد بوزيةسلفيت33071465

52174.4األدبيملك محمد يوسف سلمانالقدس33071106

46065.7األدبيممدوح مفيد محمود عاصيرام هللا33071305

52875.4األدبيمنار مجدي عبد المجيد شويكيالقدس33071107

48068.6األدبيمنتصر بالل نمر عجاجطولكرم33071466

44663.7األدبيمنذر نظمي محمد جملالخليل33071306

45364.7األدبيمنير سمير أحمد صالحرام هللا33071584

40057.1األدبيمنيف محمد محمود الجناديةالخليل33071585

45865.4األدبيمهدي علي بدوي اخليلطولكرم33071586

43662.3األدبيمهدي عمر ذيب البداونةالخليل33071739

40658األدبيمهدي محمد أحمد عجاجبيت لحم33071307

42761األدبيمهند أحمد محمود أبو طربوشالخليل33071935

39456.3األدبيمهند أحمد محمود بربراويرام هللا33071587

39556.4األدبيمهند زهير محمود عالميرام هللا33071308

48469.1األدبيمهند عبد الباسط ربحي شوابكةالخليل33071955

غير مستكمل343األدبيمهند عبد الكريم حمدان حجيجيالخليل33071309

46366.1األدبيمهند عبد اللطيف أحمد حمادبيت لحم33071310
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46065.7األدبيمهند عطية محمد تعامرةبيت لحم33071936

راسب297األدبيمهند علي محمد أبو عياشرام هللا33071588

غير مستكمل406األدبيمهنى شعبان شفيق زيودجنين33071589

غير مستكمل412األدبيموسى آدم سالم اخليلنابلس33071590

45565األدبيموسى تيسير موسى حشاشالخليل33071311

38655.1األدبيموسى زايد موسى أبو سمهدانةطولكرم33071591

42460.6األدبيموسى سعيد موسى سعيدغزة33071937

42961.3األدبيموسى عبد المعز جميل طهالخليل33071312

48369األدبيموسى لؤي عادل سروجيرام هللا33071467

غير مستكمل326األدبيموسى محمد موسى حمادطولكرم33071740

47367.6األدبيموفق نايف حسن عروقجنين33071313

غير مستكمل372األدبيمؤمن عبد المنعم محمد جاد هللانابلس33071314

غير مستكمل369األدبيمؤمن عصام عبد الرحمن نشرتيجنين33071315

40257.4األدبيمؤيد حمزة علي تميميالقدس33071741

46866.9األدبيمؤيد خالد صالح عبد الرزاقرام هللا33071938

42460.6األدبيمؤيد عامر إبراهيم بدررام هللا33071316

غير مستكمل386األدبيمؤيد محمود عبد الرحمن صافيرام هللا33071939

54077.1األدبيميسر زهير محمود قزمارقلقيلية33071956

43462األدبيناجي إبراهيم حسن عليرام هللا33071592

غير مستكمل353األدبيناجي شحدة موسى زعربالقدس33071940

غير مستكمل368األدبيناجي محمد موسى عودةغزة33071941

غير مستكمل408األدبينادر عبد الكريم سعيد حميدانرام هللا33071317

43662.3األدبينادر مروان محمد ناصرالقدس33071318

50472األدبيناريمان محمود حسن التميميرام هللا33071108

راسب259األدبيناصر أمين ناصر عبيدالقدس33071593
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غير مستكمل410األدبيناصر عزام محمود رفاعيرام هللا33071742

49270.3األدبينافذ نايف سليم حمدانسلفيت33071594

43962.7األدبيناهض رمضان مطر بلبلالخليل33071942

49470.6األدبيناهض عبد الرحمن دياب الرجبيغزة33071319

45565األدبينايف محمد عبد الفتاح بزاررام هللا33071320

غير مستكمل335األدبينائل محمود عيسى أبو كويكرام هللا33071321

42260.3األدبينائل وائل جميل شاهينبيت لحم33071322

غير مستكمل402األدبينبيل جمـال موسى عسعوسبيت لحم33071847

غير مستكمل381األدبينبيل محسن محمد أبو يابسنابلس33071595

45064.3األدبينديم محمد فوزي عوادنابلس33071596

48369األدبينسيم داود إبراهيم بني شمسةنابلس33071468

غير مستكمل378األدبينصر نبيل فايز جابرطولكرم33071597

46065.7األدبينصري عايد حسين عاصيرام هللا33071598

42660.9األدبينضال أحمد سالم فاعوربيت لحم33071848

41359األدبينضال خليل علي عفانةنابلس33071323

47668األدبينضال صبحي ممدوح عبد الحققلقيلية33071599

42160.1األدبينضال عبد الرحمن عبد الحليم حسيننابلس33071849

غير مستكمل405األدبينعمان علي أحمد ريحانغزة33071943

45464.9األدبينمر سمير عبد الرحمن بني شمسةجنين33071469

غير مستكمل372األدبينمر عبد العزيز نمر شقيقاتنابلس33071324

45865.4األدبينهاد بدر يونس زغيرالقدس33071957

48869.7األدبينور الدين رشاد حسين جبرسلفيت33071610

غير مستكمل364األدبينور الدين عماد أحمد عبدالقدس33071850

غير مستكمل469األدبينور الدين ماجد عبد الجليل  غيثرام هللا33071743

42060األدبينور الدين محمد صالح صالح كستيرورام هللا33071325
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42160.1األدبينور عبد العزيز محمود األسعدالخليل33071851

غير مستكمل364األدبينور محمود إبراهيم قبهانابلس33071470

44663.7األدبيهادي جـمال محمد عمبررام هللا33071744

42660.9األدبيهاني عماد خليل فالحرام هللا33071326

47367.6األدبيهدية إبراهيم سليمان عريناتأريحا33071109

43762.4األدبيهزاع أسعد عبد الكريم لولحنابلس33071327

39155.9األدبيهشام علي محمد جاد هللابيت لحم33071471

40257.4األدبيهشام فواز علي صالحنابلس33071328

غير مستكمل381األدبيهشام محمد هـشام بشيتيالقدس33071852

غير مستكمل426األدبيهالل حسن طاهر دراغمةطوباس33071944

غير مستكمل318األدبيهيثم جمال سليم خريوشطولكرم33071329

43562.1األدبيهيثم فهد إبراهيم نجمبيت لحم33071472

غير مستكمل358األدبيهيثم نعيم أحمد المشاعلةنابلس33071330

غير مستكمل425األدبيوائل رزق سعيد سلمانالقدس33071600

45364.7األدبيوائل رياض غازي ادعيسالخليل33071945

41659.4األدبيوائل سلمان محمد العرجةالقدس33071601

40257.4األدبيوائل منذر سعيد عليانغزة33071602

غير مستكمل389األدبيوائل ناصر عيد سبتةبيت لحم33071331

46165.9األدبيوجيه جالل وجيه خليلطولكرم33071958

40858.3األدبيوديع ناصر سالمة الجنديالخليل33071332

48869.7األدبيوسام خليل عبد المجيد ابو سمرةالقدس33071946

44964.1األدبيوسام ناصر أحمد دبسغزة33071947

41459.1األدبيوسيم إياد حسن مطاحنجنين33071853

44062.9األدبيوسيم عيد جاسم مرعيرام هللا33071333

راسب269األدبيوسيم محمد محمود سرحانجنين33071745
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41459.1األدبيوليد إبراهيم خميس حاجرام هللا33071334

غير مستكمل352األدبيوليد جهاد أديب أبو عيدنابلس33071948

42861.1األدبيوليد لؤي وليد أشقررام هللا33071473

راسب227األدبيوليد مراد عبد الحفيظ تميميغزة33071746

غير مستكمل398األدبيوئام إياد عبد الكريم تميميرام هللا33071747

غير مستكمل363األدبيياسر أنور عمر ثوابتةبيت لحم33071335

غير مستكمل408األدبيياسر حسن حسين داودقلقيلية33071336

47567.9األدبيياسر عرفات محمد صالحنابلس33071337

40557.9األدبيياسر مصطفى عبد الرحمن حنونجنين33071474

47567.9األدبيياسين حلمي حامد قرقرينابلس33071338

41459.1األدبيياسين سعيد محمد عموريجنين33071854

41559.3األدبييحيى عبد السالم عبد القادر سليمقلقيلية33071855

40658األدبييحيى علي محمد نوفلبيت لحم33071603

غير مستكمل346األدبييحيى محمد أحمد الخمورقلقيلية33071748

43261.7األدبييزن خالد طالب حسن كاملرام هللا33071749

38955.6األدبييزن منور عبد هللا شاعربيت لحم33071604

39556.4األدبييزن وليد عبد الحميد عياشبيت لحم33071339

غير مستكمل370األدبييزيد زاهي احمد أبو عليجنين33071856

غير مستكمل380األدبييزيد نضال سعد الدين السعديطوباس33071475

غير مستكمل366األدبييوسف إلياس أحمد سراحنةرام هللا33071605

43261.7األدبييوسف جمال عبد الرحمن زبيدينابلس33071857

46165.9األدبييوسف حسين دياب برغوثيرام هللا33071340

39556.4األدبييوسف خالد مصطفى كميلرام هللا33071476

47267.4األدبييوسف صالح الدين محمود ابو سعيدطولكرم33071341

45164.4األدبييوسف عبد الرحمن عبد هللا نزالقلقيلية33071477
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40157.3األدبييوسف عبد الرحيم عثمان الخطيبجنين33071342

50772.4األدبييوسف عبد العزيز عبد الرسول قزازجنين33071750

38054.3األدبييوسف عودة يعقوب يعقوبالقدس33071343

غير مستكمل351األدبييوسف غالب يوسف مرعيالقدس33071344

41759.6األدبييوسف غالب يوسف نوفلالخليل33071858

45264.6األدبييوسف منذر إبراهيم عليانقلقيلية33071949

غير مستكمل421األدبييوسف موسى محمد عليانجنين33071606

غير مستكمل356األدبييوسف ياسر محمد سويلمرام هللا33071345


