
محافظةسنة التخرجاالسمالرقم
2 شحادة عبد الرحمن سمره220153215

الوس20217تها34
خانيونس2021ا<اء زاهر اسماعيل احمد220153131
220153130 3 BC2 حماد ابو الحصFغزة2021نور تر
رفح2021االء م2M الدين اسماعيل منصور220152867
رفح2021براء أيمن سالم االخرس220152766
3 زهدي صيام220152757 BCه امWغزة2021ن
شمال غزة2021حنان محمد جمعه مصط3Z الهلول220152756
غزة2021هالة سعيد عيa ابوسلمية220152617
3 الشاعر220152610 BCغزة2021ابتهال جميل حس
غزة2021نورا مصط3Z محمد حجازي220152215
شمال غزة2021تسنيم محمود محمود ابو حمام220151533
غزة2021رؤى خالد اسعد زيدان220151439
اب220151360 i> 3 كامل BCخانيونس2021صفية حس
رفح2021انسام يا< حمزه الجمل220151351
3 العبد ابو وردة220150996 BCشمال غزة2021ايمان مع
الوس20217ندى خالد ديب محارب220150814
3 كامل عرفات220150800 BCغزة2021شيماء حس
غزة2021هال محمد عبد العزيز جودة220150797
غزة2021بيسان محمد خليل بخيت220150784
غزة2021عهود فضل أحمد صوان220150777
3 محمود محمد ابو لبدة220150684 BCرفح2021نرم
220150676 2

3sرفح2021أيه عادل محمد القا
غزة2021هبه محمود راشد النمر220150637
خانيونس2021وفاء انور عبد العزيز العبادسه220150606
غزة2021دعاء سهيل أحمد الكحلوت220150561
220150557 2vرفح2021فاطمه انور عبد ربه الغو
3 ابو ندى220150549 BCشمال غزة2021اسيل سعود حس
غزة2021لينه عبد الكريم أحمد بركات220150543
غزة2021اسيل محمد محمود شامية220150533
خانيونس2021االء محمد أحمد االسطل220150451
غزة2021شهد عدنان ابراهيم الهندي220150434
غزة2021عال منذر صب2M الحلو220150403
2 محمد اسليم220150402

z{غزة2021وجدان صد
شمال غزة2021ضياء زكريا سالمه الكفارنه220150393
شمال غزة2021ريم بك{B نعيم البلعاوي220150386
خانيونس2021بسمه انور عبد الهادي الحلو220150382
الوس20217منال جمال عطيوي النويري220150381
220150380 2vال محمد محمد عبد العا B}غزة2021م
الوس20217هالة محمد يوسف العطار220150376
غزة2021هيا حمدي عبد القادر دقارم220150356
رفح2021رنا رائد محمد يونس220150351
خانيونس2021حنان انور مصباح عبد الغفور220150350
شمال غزة2021إ<اء عبد� مصط3Z االشقر220150346
رفح2021جمانة صالح مصط3Z شيخ العيد220150345
220150343 2�خانيونس2021االء سليمان سلمان الشا
ه سا�2 عبد الرحمن ابو شماله220150340 B}الوس20217ام
غزة2021ر�4 ع�2 نا� حرارة220150332
غزة2021هال طالل محمد قويدر220150324
غزة2021ا<اء صالح محمد ابو سيدو220150314
الوس20217اسيل مصط3Z محمد صالح220150313
خانيونس2021ابتسام اسماعيل محمد محفوظ220150305



شمال غزة2021اسماء صابر عبد الكريم ابو مهادي220150302
220150296Wشمال غزة2021مرفت فريد محمد ابو ع
غزة2021ا<اء رب2M زهدي ابو جياب220150247
غزة2021دينا أيمن سم{B عاشور220143048
غزة2021رهام عماد حامد الزنط220142143
رفح2021خولة عبد الرحمن مطلق الداهودي220141714
الوس20217امل أحمد سلمان ابو عمرة220141694
3 حسن حل�2 سالمة220141628 BCرفح2021حن
شمال غزة2021مريم محمد عبد المجيد ابو ندى220141158
غزة2021ايه م2M الدين محمد القطاع220140550
غزة2021اياد حيدر فت2M البسوس120153252
2 محمد بعلوشة120151706

شمال غزة2021سامر عو34
غزة2021احمد فايز محمود البورنو120151444
الوس20217مصعب فخري عطيه سمعان120151282
اء جمال عبد� شحاده120151207 غزة2021ال{�
ي السيد120151182 شمال غزة2021عز الدين رياض ج{�
الوس20217ايمن باسل عبد� ابو شماله120151163
3 مو� ابو جزر120150970 BCرفح2021محمد حس
الوس20217أحمد غازي محمد البحي�2 120150935
120150888 3 BCالوس20217حمزه سليمان يوسف ابو حسن
غزة2021أحمد نواف كامل حجاج120150808
ي120150807 3W3 عاصم الخWغزة2021أحمد خ
3 ماجد عبد الرحيم زقوت120150787 BCغزة2021حس
الوس20217عبد الرحيم يوسف عبد ربه خليفه120150744
غزة2021أحمد محمد خليل لبد120150728
شمال غزة2021كرم جهاد رجب شحادة120150706
الوس20217محمد رمضان محمد ابو الروس120150699
غزة2021عبد الحميد م2M الدين عبد الكحلوت120150694
120150686 2

3Zجمال محمد عفي B}رفح2021تيس
غزة2021مثقال رامز مثقال ابو طه120150671
شمال غزة2021عبد الرحمن يا< محمود المقيد120150661
الوس20217أحمد عرفات أحمد ابو عطايا120150644
الوس20217سليمان توفيق فاضل الزري�2 120150632
خانيونس2021عالء عبد� أحمد العقاد120150631
شمال غزة2021محمود عبد المع27 محمد حموده120150619
خانيونس2021سعد محمد سعد المWي120150607
يف120150588 iحسن محمود ال� Bالوس20217يح�
3 لبد120150565 BCغزة2021محمد أحمد حس
120150559 B}رفح2021حسن بسام حسن المغ
غزة2021هشام محمود حسن ابو عمرو120150558
غزة2021أحمد محمد عبد الكريم ابودحروج120150553
رفح2021محمد زياد صالح عمر120150543
رفح2021أحمد محمد عبد الحافظ حموده120150539
غزة2021أحمد خالد شعبان ابوسلطان120150537
غزة2021عبد الكريم سم{B عبد الكريم المدهون120150529
2 حمدان120150526

خانيونس2021محمد عماد الدين عو34
غزة2021ضياء الدين أحمد كامل دويكات120150519
ف رشيد العكه120150516 i>غزة2021محمد ا
120150511 2

الوس20217أحمد محمود عبد� ابو لم37
120150509 3 BCشمال غزة2021نور الدين عبد المنعم مو� شاه
رفح2021معاذ عبد ال2M جمعه البهنساوي120150508
120150507 2

3Zرفح2021عالء جهاد محمد العفي



120150505 2aرفح2021محمود سعيد حسن البلبي
120150500Wخانيونس2021صهيب خالد مريزيق ابو ن
شمال غزة2021خالد محمد ع�2 أحمد السلطان120150495
غزة2021حسن أيمن حسن اليازوري120150484
غزة2021ع�2 عطا ع�2 سالم120150483
شمال غزة2021حسن يوسف ابراهيم عدوان120150481
120150479 2

3sرفح2021بالل حمدان مرشد القا
ف عبد الرحمن احمد120150478 i>شمال غزة2021محمد ا
غزة2021حسن صالح حسن ابو الهطل120150474
2 زياد محمود بركة120150473 خانيونس2021أ�4
غزة2021محمد كنعان سعيد عبيد120150467
شمال غزة2021محمد نبيل توفيق حميد120150463
شمال غزة2021خليل أحمد مصباح البطش120150455
شمال غزة2021عبد � محمد خليل الوا�120150450
غزة2021سعيد نعيم سعيد عابد120150446
شمال غزة2021انس أيمن عبد اللطيف ظاهر120142741
غزة2021محمد فريد صالح حشيش120142651
غزة2021سا�2 رأفت رمضان نعيم120140881
خانيونس2021ايوب عدنان سالم أبو نمر120140745
غزة2020هديل عصام سم{B الحرازين220143342
الوس20207نور أحمد محمود عابد220142894
يف كحيل220142773 i> غزة2020نسمه نبيل
3 عطوان220142324 BC2 مروان حس

الوس20207اما34
رفح2020ميمونه رس� محمد ابو جزر220141535
ف أحمد ابو العال220141470 i>الوس20207ايمان ا
غزة2020ا<اء كمال أحمد عباس220141359
شمال غزة2020سمر تيس{B محمد دياب220141118
غزة2020اسماء يا< فاروق عنان220141105
خانيونس2020ختام نW سليمان ابو نمر220141096
غزة2020ابرار يوسف حسن عياش220141094
220141082 3 BCغزة2020نور محمد عيد حس
220141074 �Mغزة2020شيماء اسحاق يعقوب مرت
الوس20207هديل سم{B أحمد ج{� 220141053
3 الشويخ220141043 BC2 حس

رفح2020سمر ها34
غزة2020ريم عبد اللطيف محمود فنانه220141013
الوس20207االء محمد نصار طه السنوار220141000
غزة2020هيا عبدالنا� ع�2 الشيخ خليل220140998
خانيونس2020سمر فت2M محمد ابو شمالة220140995
شمال غزة2020ميسون نبيل دياب حجازي220140958
3 محمد خليل ابو جامع220140950 BCخانيونس2020ياسم
الوس20207نور يونس صالح حسونة220140885
الوس20207بسمه وليد سعيد أبو صدغ220140875
غزة2020سميه سليم محمد مسلم220140836
220140781 3 BC2 ابراهيم شاهFخانيونس2020هالة ز
غزة2020هالة حسن مو� عنايه220140776
رفح2020فاطمه بسام محمد برهوم220140622
220140520 2

الوس20207دعاء توفيق سليمان التلبا34
غزة2020حنان عبد الجواد سليم ابو كميل220140512
غزة2020اسماء محمد كريم الحرازين220140507
خانيونس2020ندى عادل محمد ابوعامر220140488
غزة2020هناء ماهر يوسف اسماعيل220140455
غزة2020بتول جمال محمد المحالوي220140454



220140427 2�الوس20207االء أحمد سليمان النعا
220140385 B}شمال غزة2020هناء محمد ادريس خض
3 لبد220140384 BCغزة2020والء عبد القادر حس
220140383 3Wغزة2020ايمان حازم ابراهيم خ
غزة2020نور مصط3Z عز�2 مطر220140382
شمال غزة2020شيماء خالد محمد بدر220133333
غزة2020صفاء اياد محمد حسان220133225
غزة2020ايمان فالح عيد حسونه220131133
شمال غزة2020ايه عز�2 شحده صالحه220130926
خانيونس2020سل� عمر محمد االسطل220130764
شمال غزة2020فكري يح�B عبد الكريم محمد120153278
غزة2020محمد صائب عبد الحكيم نعمان الجدبه120153241
شمال غزة2020أحمد يح�B ابراهيم السحار120142841
يل رزق جنيد120142722 شمال غزة2020يا< ج{�
غزة2020براء نبيل فضل حجاج120142571
يف سم{B سعيد العجله120142535 i>20207الوس
شمال غزة2020محمد عبد المالك عبد المؤمن غانم120142502
خانيونس2020ابراهيم اسماعيل عبد الكريم عوده120142485
الوس20207انس وليد ابراهيم شحادة120142473
غزة2020أحمد عاهد اكرم عبد الواحد120141838
3 بركات120141587 BCغزة2020خالد زياد حس
خانيونس2020ع�2 محمد زياد البطه120141500
غزة2020محمد ابراهيم عبد� ابو قمر120141375
3 يح�B عبد ال2M زقوت120141363 z}غزة2020مع
2 رشدي ابودقن120141354

غزة2020رشدي عو34
120141310 2

خانيونس2020جميل رياض جميل وا}3
غزة2020محمد غازي حسن سمور120141281
120141252 2 غزة2020حمزه صب2M رشيد الياز¢�
غزة2020سائد خالد حسن عوده120141199
غزة2020أحمد وائل محمد قنديل120141128
الوس20207اياد محمود محمد اسماعيل120141068
3 لبد120140983 BC3 عبد المنعم حس BCغزة2020حس
الوس20207محمد اسماعيل ع�2 العاجز120140971
ف يوسف ابو عطايا120140797 i>الوس20207ادهم ا
غزة2020محمد خالد محمد ابو امونه120140794
شمال غزة2020حسن خميس محمد المحالوي120140746
3 ماهر جمال اال�2 120140742 z}غزة2020مع
120140718 2

غزة2020وسيم وائل يح�B مها34
غزة2020مصط3Z عبد العزيز اسماعيل هنا120140704
120140609 2aغزة2020أحمد جهاد حمدان اله
ف محمود غنيم120140601 i>غزة2020محمد ا
الوس20207احمد سعيد جميل درويش120140588
120140572 3 BCغزة2020ابراهيم راشد ابراهيم ابو عقل
الوس20207محمد فريد عبد السالم عماد120132325
2 هشام اسماعيل الحاج120131445 خانيونس2020نا¢�
120131284 3Wشمال غزة2020أحمد عبد الفتاح عبد الرازق خ
غزة2020محمد مدحت جودت احميد120131047
120130859 2

3s2 ابو ما
3sخانيونس2020عبد � خالد ما

3 بش{B فايز ابو العوف220132598 BCغزة2019حن
غزة2019جمانه كمال أحمد هاشم220132502
خانيونس2019ايناس انور عبد الهادي الحلو220132180
رفح2019هبة � محمد محمود الشاوي220131974



خانيونس2019نجالء مو� سويلم ابو جامع220131819
غزة2019�2 ز2F عبد الجليل عبد العال220131578
غزة2019االء مازن رشاد قويدر220131515
الوس20197سحر سعد محمد الديراوي220131506
ه شلدان سلمان النجار220131385 B}الوس20197ام
3 األسطل220131328 BCخانيونس2019مها سليمان ياس
غزة2019ا<اء تيس{B عوض � العم�2 220131257
شمال غزة2019لينا شحادة صالح االدهم220131241
غزة2019هناء نبيل دياب حجازي220131217
الوس20197دعاء عبد النا� محمد عوض220131198
غزة2019ميس عبد النا� زياد الدحدوح220131123
الوس20197انسام عادل محمد ابو زايد220131110
3 عثمان يوسف االغا220130966 BCخانيونس2019ياسم
شمال غزة2019رنا زياد ع�2 ابو صبحه220130811
غزة2019عال كنعان سعيد عبيد220130792
خانيونس2019براء يا< محمود ابو صقر220130750
غزة2019امل أحمد رستم الكاشف220130745
غزة2019ي�ى محمد محمود العكلوك220130662
الوس20197نور جمعه محمد عسفه220130650
2 عبد الرؤوف الغزا�2 220130640

غزة2019ريم عو34
غزة2019ريهام جهاد محمود العرقان220130605
3 يح�B رشدي ال�اج220123213 BCغزة2019ياسم
3 عبد � العثامنه220123159 BC2 حس�شمال غزة2019
يهان نا� كامل حنيف220122298 i>2019غزة
غزة2019افنان كامل صب2M ابو فول220120698
2 ابو فول220120697 غزة2019اسماء أحمد العر�4
غزة2019ايمان جهاد محمود العرقان220111514
220101454 3Wشمال غزة2019ا<اء صالح حرب خ
خانيونس2019شفاء محمد سليمان سهمود220101012
خانيونس2019ع�2 خطاب عمر قنديل120131734
غزة2019حاتم فرج طلب الحرازين120131625
غزة2019أحمد نبيل خليل التيان120131529
120131481 2

الوس20197أحمد اسماعيل سعيد البهبها34
الوس20197محمد ابراهيم حسن ابو سلميه120131480
رفح2019هشام محمد شحادة الشاعر120131463
الوس20197ع�2 نعيم أحمد البحي�2 120131462
خانيونس2019عبيده محمد أحمد االسطل120131428
خانيونس2019محمد خالد محمد ال�120131377
رفح2019عبد العزيز سعدي ابراهيم البطران120131246
غزة2019محمود عمر ابراهيم شتات120131242
خانيونس2019رمضان أحمد رمضان حامد120131241
غزة2019سعدي يح�B سعدي النخاله120131168
120131112 3W3 خZغزة2019حمزه أيمن مصط
الوس20197ع�2 نعمان ع� القطراوي120131081
120131064 3 BC3 سعيد ابو حسن BCالوس20197اسامه ام
120131012 2

الوس20197عبد� محمود عبد� ابو لم37
120131007 2aرفح2019محمد ع�2 حسن البلبي
غزة2019نور الدين زه{B محمود اسماعيل120130993
الوس20197محمد عمرو كمال مطر120130975
غزة2019مصط3Z يوسف عيد العبا�2 120130944
اب120130916 i> غزة2019يوسف محمد حافظ
ي120130915 3W2 الخ 2 نا¢�

غزة2019خالد ها34



غزة2019محمد باهر محمد زياد ابراهيم سكيك120130909
ف عبد الرحمن احمد120130885 i>شمال غزة2019عبد الرحمن ا
غزة2019بكر خ3W بكر ابو جراد120130866
الوس20197أحمد يح�B مو� الحيله120121455
رفح2019خالد عماد محمد ابو محسن120121252
220144262 2

غزة2018ايمان محمود مسعود المغ�3
220122276 3 BCالوس20187عابدة عبد القادر يوسف ابو حسن
غزة2018ايه مو� سعيد الحداد220121864
غزة2018اسماء راتب محمود رضوان220121797
غزة2018شيماء محمد سليمان ابو هيبه220121757
الوس20187ايناس جا< حسن �صور220121710
رفح2018عب{B فريد محمد مقداد220121661
رفح2018الشيماء عالء ابراهيم حرب220121660
رفح2018نعمه محمود محمد قندس220121653
غزة2018ايمان عطا درويش السيق�2 220121601
خانيونس2018هبه سليم محمد ابو دبوسه220121558
رفح2018ايمان اسعد محمود عبد الرحمن220121538
خانيونس2018عب{B كمال صالح شقليه220121503
220121414 2sغزة2018االء فؤاد داوود الجما
2 دياب220121370

غزة2018دعاء رفعت حس�3
غزة2018ايمان شكري ع�2 الطويل220121293
220121287 2

قو34 غزة2018ايه نبيل م2M الدين ال{�
3 عايش محمد ابو راشد220121248 BCشمال غزة2018ياسم
الوس20187ايه جمال توفيق ابو غلوة220121238
رفح2018اسالم خالد مقبول الهور220121219
غزة2018هديل طالل محمد قويدر220121192
غزة2018اسيل عطا ع�2 سالم220121011
220120936 3 BCغزة2018نور راشد ابراهيم ابو عقل
غزة2018ريم مازن حسن الحاج220120857
220120832 3 �Cشمال غزة2018مرفت سعيد عطيه غ
غزة2018ريم عادل رشاد حجاج220120798
غزة2018هالة توفيق حسن رضوان220120756
غزة2018نور مجدي أحمد بركات220120735
الوس20187حنان كمال عبدالحميد الصوري220120731
غزة2018بسمه تيس{B محمود يونس220120677
غزة2018غدير عالء صالح المشهراوي220120676
220120646 2�الوس20187ايناس صالح محمد النعا
غزة2018ابرار يوسف جمعه عاشور220120645
غزة2018م�3 مصط3Z عز�2 مطر220120631
شمال غزة2018ريما جهاد حسن الدعبله220112963
غزة2018ا<اء ماهر يح�B عوض220111406
خانيونس2018ا<اء عماد عبد الرحمن ابو طعيمه220110948
غزة2018عايشه عمر ابراهيم الزمي�2 220102132
غزة2018مهند طالل محمد قويدر120121913
غزة2018مصط3Z محمد حسن ابو فودة120121500
غزة2018اسماعيل محمد نمر قزعاط120121423
غزة2018عبد الرحمن انور عودة الكرد120121422
الوس20187عبد� سليم محمد الشيخ ع�2 120121220
غزة2018محمود محمد محمود التيان120121149
خانيونس2018جهاد أحمد اسماعيل فارس120121143
غزة2018أحمد محمد ابراهيم شتات120121130
3 محمود الغول120121055 BCغزة2018اعز الرحمن حس



غزة2018حاتم رشاد محمد الحالق120121031
غزة2018صالح محمود سليم عليوة120121029
شمال غزة2018أحمد ايهاب ربيع دبو120120987
120120966 2

3sغزة2018محمد فوزي أحمد را
شمال غزة2018محمد يوسف ابراهيم عدوان120120941
غزة2018بشار بسام هاشم عن{� 120120936
غزة2018عبدالرحمن بسام سليم غزال120120908
غزة2018طارق محمد عبد� حلس120111887
دويل120111610 خانيونس2018حسن ع�2 حسن ال{�
غزة2018مؤمن يوسف اكريم الحرازين120111481
شمال غزة2018محمد فرج � أحمد نصار120111380
الوس20187محمد كامل ابراهيم ابو يوسف120111056
خانيونس2018سليم يا< سليم اآلغا120102293
220112642 3 BCشمال غزة2017امل أحمد محمد أحمد شاه
الوس20177االء عاطف ابراهيم البحي�2 220112284
خانيونس2017ميسون حسام حامد الهنداوي220112204
خانيونس2017مها سعدات صب2M الفقعاوي220112083
خانيونس2017مجد حسام الدين بش{B الزطمه220112080
الوس20177اسماء بش{B عبد الرحمن ابو شاويش220111980
رفح2017اروى حسن عبد ابودان220111834
خانيونس2017ا<اء محمد ع�2 عبد الهادي220111755
غزة2017سميه عارف اسماعيل الحوت220111637
شمال غزة2017سحر حسن ع�2 الكحلوت220111622
فا220111436 iشمال غزة2017االء ادهم محمد ال�
شمال غزة2017نهال هياد سعدي ابو وردة220111423
الوس20177ايمان محمد عبد الحافظ الحاج220111364
الوس20177ايمان يعقوب داود النجار220111362
خانيونس2017االء انور عبد الهادي الحلو220111183
خانيونس2017افنان محمد سالمه ابو مو�220111126
غزة2017اسالم ع�2 أحمد السنوار220111100
220111092aرفح2017شيماء محمود محمد عي
الوس20177االء عبد� عبد الكريم ابو شاويش220111091
الوس20177هبه سعيد محمد بركة220111047
خانيونس2017هدى نW سليمان ابو نمر220110904
غزة2017ايناس فخري محمد العلول220110851
220110735 2�2 سالم الرو

رفح2017نهيل حس�3
الوس20177ربا فهد خ3W رباح220110732
غزة2017شهد مدحت زهدي ابو <يه220103221
220103178 2

غزة2017نداء عبد الرحمن خليل الحرتا34
رفح2017سماح رزق جابر عفانة220102938
شمال غزة2017تيس{B عوض صابر محمد حسن220102219
شمال غزة2017ريم يح�B محمود دبور220102064
شمال غزة2017ريم سم{B عطا حالق220101354
غزة2017اسالم عبد القادر حسن فنون220100553
غزة2017نبيل سالم أحمد الحاج سالم120112424
غزة2017يونس مصباح صالح فروانة120112251
شمال غزة2017ايهاب سهيل ابراهيم صالح120112175
غزة2017سامح عز�2 عطا ابو جراد120112024
ب120111941 B}شمال غزة2017عبد � ع�2 يونس الن
الوس20177مسلم محمد مسلم ابو خليل120111581
غزة2017محمد شوكت حسن النجار120111521
شمال غزة2017اسامه عماد عطيه محجز120111496



الوس20177عبد الكريم مازن شعبان السلقاوي120111495
شمال غزة2017عبد� أحمد شعبان ابو الجديان120111477
غزة2017محمد أحمد محمد الكرنز120111474
شمال غزة2017محمد عماد عطيه محجز120111468
2 خ3W صالح االنقح120111426

3Zشمال غزة2017لط
غزة2017همام جمال شعبان الديب120111329
3 مصيطف عاشور120111303 BCغزة2017محمود حس
غزة2017صالح مدحت عباس حسن120111267
غزة2017الريس نجم الدين عمر فوزي الريس120111266
رفح2017سالمه مصط3Z سالمه عوض �120111222
120111207 2�خانيونس2017محمد رائد سليمان سلمان الشا
3 حبيب120111193 BCغزة2017حمزه يا< حس
غزة2017محمد عمر حسن االضم120111184
شمال غزة2017رامز صابر رمضان الهلول120111157
3 الرمالوي120111121 BCغزة2017اسامه سعيد حس
غزة2017را�2 جمال كامل مسلم120111120
غزة2017أحمد محمود ابراهيم نور120111110
غزة2017ام{B جواد عبد ابوكرش120111109
غزة2017محمد رفيق سعيد اغا الكردي120111107
غزة2017يوسف أحمد محمد الغزا�2 120111097
الوس20177خليل زياد خليل الخالدي120110979
خانيونس2017محمود سا�2 محمد ع�2 الشواف120102235
غزة2017عامر سعدي محمد قزعاط120102053
غزة2017هيثم حسام مرزوق شحي{� 120102025
رفح2017محمد حسن حل�2 سالمة120101917
120101788 2

zرفح2017باهر محمد هشام خميس البشي�
غزة2017ماجد احمد محمد العل�120101388
رفح2016هبة سليم محمد جمعة الغول220103816
غزة2016داليه كمال عبد� صنع �220102707
الوس20167لب�3 زياد عبد الوهاب كالب220102492
خانيونس2016ا<اء يا< ع�2 العقاد220101804
220101621 3Z3 خميس سالم ابو مصط BCخانيونس2016حن
غزة2016ساجده سهيل خليل عايش220101559
220101314 3Zخانيونس2016انتصار مو� ابراهيم ابو مصط
شمال غزة2016هديل نبيل دياب حجازي220101206
خانيونس2016م�3 يونس سليمان الناقه220101176
رفح2016هبه محمود عبد الرؤوف صيام220100983
شمال غزة2016امل عزات حسن ابو جلهوم220100955
الوس20167ديانا محمد عبد الحافظ الحاج220100949
شمال غزة2016سا�2 سهيل ابراهيم صالح220100923
3 عبد النا� محمد حميد220100835 BCشمال غزة2016حن
غزة2016علياء حسام الدين جار� الخزندار220100742
غزة2016ديمه مأمون صالح فروانة220100690
خانيونس2016زينب حمدي سلمان معمر220100678
خانيونس2016سمر مجدي فايز ابو جامع220100650
شمال غزة2016روال اسعد ديب طبيل220100642
شمال غزة2016افنان سعيد عيa صالح220100622
3 سعيد جميل درويش220091105 BCغزة2016حن
غزة2016صفاء خليل فرج العجلة220080570
خانيونس2016طه عبد النعيم بيو�2 ناير120133362
خانيونس2016عبد الرحمن محمود يوسف الشيخ احمد120102287
2 عبد القادر منصور120102172

z{الوس20167معاذ شو



خانيونس2016أحمد محمد صب2M البيوك120102132
خانيونس2016يوسف زه{B رمضان ابو عوده120102046
120102026 3 BC3 محمد ابو حسنZغزة2016ابراهيم مصط
الوس20167مسلم بسام مسلم ابو شوقة120101898
غزة2016حسن رمضان عبود الجرجاوي120101767
رفح2016محمد عايش محمود شومان120101576
غزة2016محمد معتصم بسام كامل النونو120101573
خانيونس2016خالد عبد الكريم دياب ال�120101539
شمال غزة2016محمد عاصم محمد الطيب120101496
خانيونس2016أحمد ع�2 حسن المدهون120101453
120101403 2Fغزة2016محمد نبيل محارب السوير
غزة2016محمود عمر محمد االستاذ120101389
120101382 2sمحمد ابو عا B}غزة2016هشام تيس
120101377 2Mالوس20167ابراهيم حمدي فياض الصال
120101375 2 غزة2016سعيد عمر سعيد اليعقو�4
خانيونس2016بهزاد زياد فت2M االخرس120101320
خانيونس2016محمد نعمان عمر الخطيب120101310
غزة2016جهاد كمال ج{� مقبل120101256
غزة2016اسيد حسن خميس ال�120101176
خانيونس2016تامر محمد محمود عبد الغفور120101134
خانيونس2016يوسف زياد يوسف االسمر120101049
الوس20167ابراهيم يعقوب داود النجار120101023
ف ناهض عيد جودة120101022 i>الوس20167ا
غزة2016محمد انيس صابر االسمر120093017
120091559 3 BCشمال غزة2016عبد العزيز محمود حرب حس
3 محمد القولق120091432 BCمع B}غزة2016ام
شمال غزة2016جهاد فكري ابراهيم زيدان120081748
غزة2015سارة وائل وجيه السقا220104549
2 عبد الرحيم ابو هاشم220094669 رفح2015عال نا¢�
خانيونس2015سهاد اسماعيل عبداللطيف جرغون220094108
غزة2015بسمه صالح محمد الطنه220093508
2 حميد برهوم220093019

z{2 شو
رفح2015اما34

الوس20157االء سويلم مسلم مسلم220092501
رفح2015ا<اء زه{B خليل المال2¢ 220091961
غزة2015امل كمال عبد ال2M ابو عباده220091920
3 المدهون220091485 BCغزة2015والء زياد ياس
خانيونس2015وفاء نW سليمان ابو نمر220091464
غزة2015ريما جا< يعقوب صالح220091453
الوس20157عب{B جهاد عبد الرحمن عابد220091182
2 عبد الرزاق المناعمه220091100

غزة2015حنان عو34
3 عاشور عطا�220091047 BCغزة2015ثناء ام
غزة2015دينا عبد الكريم حسن محسن220091046
2 جميل ابو سمره220091031

غزة2015اسالم عو34
220090862 2

رفح2015اسماء يوسف محمود ال}3
غزة2015نور رجب جمعة حسان220090832
غزة2015فاطمة عبدالفتاح يوسف حجاج220082700
شمال غزة2015اسالم محمود محمود ابو حمام220081409
2 زهدي محمد ابو نعمه220081079

غزة2015اما34
غزة2015إيمان سعيد عيa أبو سلمية220081018
غزة2015آالء نبيل أبو زيد البواب السك220080688
غزة2015نداء عدنان محمود عيد220070655
الوس20157نا� أيمن ربيع الباز120091947



3 الشن27 120091784 BC2 حس
3 عو34 BCالوس20157حس

120091773 2 3 فايز القهو¢� BCخانيونس2015أحمد حس
120091695 2 3 نمر الياز¢� BC2 تحسFغزة2015ز
غزة2015عبد الرؤوف يونس حسن سمور120091639
شمال غزة2015محمود محمد زيدان عيد120091624
3 محمود أحمد صقر120091606 BCخانيونس2015حس
خانيونس2015عمرو عادل محمد عبد الهادي120091530
غزة2015طارق محمود يوسف مسلم120091433
غزة2015حازم سهيل خليل عايش120091411
خانيونس2015ابراهيم ماجد ابراهيم االغا120091381
120091375 2aغزة2015محمد جهاد حمدان اله
3 معمر120091326 BCرفح2015أحمد سليمان حس
شمال غزة2015عبد الرحيم جمال محمد المحالوي120091178
2 دياب120091174

غزة2015حسن رفعت حس�3
120091091 2 �Mغزة2015زهدي اسامه زهدي االفرن
غزة2015محمود عطا درويش السيق�2 120091057
غزة2015أحمد مدحت رمضان نعيم120081862
خانيونس2015عبدالكريم زه{B عبدالكريم صادق120081265
خانيونس2015محمد عدنان محمد القزاز120080824
شمال غزة2015محمود صالح ع� الحاج ع�120072860
شمال غزة2015محمد مجدي عبد الهادي دربيه120071632
220083886 3 BCغزة2014سمر عبد الحميد محمد شاه
غزة2014اسماء تيس{B عبد � ابو شمله220082382
رفح2014رنا محمد زيدان ابو زهري220082165
شمال غزة2014اريج عبد القادر عطية الداعور220082143
غزة2014حنان بش{B رشاد رجب220082032
الوس20147والء بسام ز2F مو�220082028
خانيونس2014تسنيم فضل � سليمان ابوتيلخ220081992
خانيونس2014سارة سهيل ابراهيم صالح220081883
شمال غزة2014امل انور عبد الرازق ابو حمام220081882
الوس20147حليمة محمد احمد ابوشمالة220081434
خانيونس2014اسماء نW سليمان ابو نمر220081398
غزة2014فداء محمد ابراهيم الحجار220081309
3 محمد أبو مو�220081235 BCام Mرفح2014ض
شمال غزة2014فرحة فضل فوزي التوم220081118
شمال غزة2014ايات نبيل توفيق حميد220081039
رفح2014براءة مصط3Z سالم شيخ العيد220080898
شمال غزة2014م�3 شوكت حسن النجار220080820
الوس20147اسماء سويلم مسلم مسلم220080818
غزة2014ايه عمر صالح فروانه220080650
3 مصلح صب2M الحلو220080581 BCغزة2014ياسم
رفح2014فاطمة فارس محمد ابوقادوس220080545
خانيونس2014ا<اء ع�2 عبدالقادر ابو الريش220071477
خانيونس2014نسيبة زاهر اسماعيل احمد220071109
220070723 3Zخانيونس2014الفت سالم ابراهيم ابو مصط
رفح2014أليس تيس{B ز2F ابو قاعود220070678
شمال غزة2014سمر سم{B عيد شقورة220070419
شمال غزة2014احمد رو¢2 ابراهيم دبور120081988
غزة2014مراد مروان محمد كامل عابد120081889
3 صالحة120081829 BC3 بسام حس BCشمال غزة2014حس
غزة2014محمود وائل محمد قنديل120081654
الوس20147سليمان جمال محمد عبدالهادي120081652



غزة2014محمد سم{B جمال اال�2 120081611
غزة2014محمد كمال عبد الدحدوح120081551
فا120081519 i2 عبد المجيد عبد العزيز ال�

غزة2014عو34
رفح2014احمد خميس صالح الهمص120081373
الوس20147اسامة مو� نايف نوفل120081306
رفح2014محمود صب2M محمود قشطه120081288
رفح2014حسن محمد حسن أبوهالل120081061
غزة2014بالل عادل محمد الدبور120080929
غزة2014بيان عبد القادر إبراهيم الزمي�2 120080926
الوس20147محمد ابراهيم سليمان ابوهيبه120080922
120080916 2

غزة2014أحمد زه{B سليم أشكوكا34
غزة2014حمزة حسن ع�2 بنات120080914
خانيونس2014أحمد محمد ع�2 عبد الهادي120080864
غزة2014إبراهيم سم{B صب2M أبو دلو120080845
غزة2014عمر سم{B محمد زيارة120080783
2 نعيم رستم120080711

غزة2014عالء ها34
خانيونس2014عبدالرحمن من{B عبد القدرة120072690
3 شعبان اسماعيل حرارة120072031 z}غزة2014مع
غزة2014محمد احمد مو� الهنداوى120070894
غزة2013مريم سليمان رمضان رمضان220072940
220072673 3 3Cجمال توفيق ق B}غزة2013عب
خانيونس2013كوثر سالمة ابراهيم ابو عزيز220071848
غزة2013نور اسامه محمود الحطاب220071640
شمال غزة2013امل محمد زيدان عيد220071499
شمال غزة2013سماح سهيل ابراهيم صالح220071450
خانيونس2013دعاء تيس{B بش{B عبد الغفور220071251
220071154 2 2 عبد الرحمن الشي�� خانيونس2013غدير را¢�
غزة2013ميادة مجدى سالم الديب220071060
الوس20137زهراء احمد يوسف الجمل220071039
فا220070962 i3 رباح صالح ال� BCغزة2013ياسم
غزة2013رشا خميس محمد الدباغ220070938
شمال غزة2013هديل عبد القادر عطية الداعور220070864
خانيونس2013هدى محمد عثمان األغا220070847
غزة2013اسيل محمد محمود عبيد220070809
غزة2013سماح تيس{B عوض � العم�220070751
غزة2013هند كمال احمد عباس220070708
غزة2013آمال عطا درويش السيق�220070667
غزة2013ايمان مسعود عبد الحميد حجو220070654
220070646 3 BCشمال غزة2013االء عاطف حسن شاه
شمال غزة2013فاطمة محرز رجب ابو صفية220070645
3 مسلم ابو حطب220070596 BCخانيونس2013ابرار ياس
غزة2013سمر فخرى عادل النحال220070538
220070457 3sغزة2013ايمان عبد الرحيم اسماعيل را
غزة2013سعيد محمد ابراهيم ابو مرسه120072700
خانيونس2013ابراهيم يوسف ابراهيم العوي27 120072328
رفح2013تامر محمود ديب الخياط120071798
غزة2013فادى عامر خليل مهدى120071671
خانيونس2013عبد الكريم فت2M عبد الكريم الرقب120071612
120071603 �Mغزة2013احمد طالل رجب مرت
خانيونس2013محمد خليل محمد ابو جلنبو120071499
غزة2013محمد حسن ابراهيم الشن1200714097
خانيونس2013احمد جمال صب2M نبهان120071279



3 االسطل120071269 BC2 نعيم ياس
خانيونس2013ها34

شمال غزة2013حازم يا< احمد السحار120071266
غزة2013محمد نW خالد العجلة120071240
120071218 2

الوس20137صالح صالح صالح صا}3
3 ابوندى120071201 BCغزة2013فراس هشام حس
غزة2013محمد ها34 عبد � مهدى120071176
شمال غزة2013وسام هياد سعدي ابو وردة120071165
غزة2013محمد ع� نا� حرارة120071111
120071079 B}رفح2013عطية ع�2 عطية ابو خض
الوس20137احمد محارب سلمان مغاري120071048
غزة2013را�2 نا� حل�2 اشتيوي120070893
الوس20137اسامة لؤي ربيع الباز120070888
غزة2013خالد محمد ابراهيم شتات120070885
رفح2013مهند جهاد صابر االسمر120070881
غزة2013ابراهيم حمدي شعبان رجب120070809
غزة2013حسام ماهر خليل التلمس120070804
غزة2013محمد يوسف عبد � مهدى120070765
الوس20137سليمان ابراهيم سليمان ابوهيبة120070757
غزة2013أحمد وائل من{B مراد120060883
الوس20137مهند عطا� إسماعيل يوسف120060525
120060483 3Zخانيونس2013محمد إبراهيم أحمد أبو مصط
خانيونس2012ابتهال محمد عثمان األغا220063259
غزة2012سحر رزق عيد رمضان220063039
غزة2012آية محمد سعدي العكلوك220061980
220061142 2aغزة2012هبة جهاد حمدان اله
غزة2012فرح رشدي زكريا مراد220061056
غزة2012لب�3 أديب صال¢2 أبو كميل220060880
3 سليم مهدي220060705 BCالوس20127حنان حس
الوس20127وسام عبد الرؤوف محمد العايدي220060666
خانيونس2012االء حمدى مرزوق الشاعر220060571
220060543 3 BCغزة2012هناء كمال محمد حس
الوس20127<بيل عايش ع� المصدر220060536
الوس20127دعاء عبد الرحيم أحمد الشن27 220060471
غزة2012دعاء كمال ابراهيم ابو شمالة220060424
غزة2012نهيل رمضان حمادة جعرور220060420
غزة2012نور ابراهيم زكريا الحداد220060394
رفح2012رهام سم{B نصار األخرس220060386
خانيونس2012�2 عاطف عثمان األغا220060379
غزة2012والء ابراهيم محمد الهندي220060349
ة220060303 غزة2012رهام عبدالكريم خ3W ص{�
220060288Wاحمد ن Wغزة2012غادة ن
220060285 3 BCغزة2012عفاف نا� عامر السعاف
غزة2012سمر سا�2 يوسف أبو عودة220060282
خانيونس2012محمد خطاب عمر قنديل120062281
خانيونس2012محمود احمد خليل الحالق120061654
رفح2012فادي رياض ع�2 العايدي120061550
غزة2012ع�2 باسم رجب شعبان120061386
غزة2012باسل عواد عبد القادر عودة120061189
3 النجار120061178 BCشمال غزة2012محمد يوسف حس
رفح2012عبد الرحمن مسعود محمد الشاعر120061092
خانيونس2012احمد فضل ع�2 شحادة120060946
رفح2012سامر زياد صابر األسمر120060941



رفح2012صهيب محمد صب2M الهمص120060821
خانيونس2012مهند وجيه عبد ربه ابو لحية120060752
غزة2012عبد� عدنان خليل بعلوشه120060692
120060638 2 �Mغزة2012محمد اسامه زهدي االفرن
120060587 2aابراهيم العب B}رفح2012حذيفة سم
120060551 2 رفح2012خالد ع� محمد المغر�4
120060515 2 شمال غزة2012كرم مو� دياب الصلي��


