
النتائجالعنوانرقم الهويهاالسمالرقم
75.47الخليل941693236عبداهلل محمد رباح الحيح1
74.00الخليل852966696رنا نايف مصلح عوايصة2
73.72بيت لحم907662027اسالم يعقوب عبداهلل محمود3
73.17الخليل850340563حنين محمد عمر أبو صبحه4
72.20الخليل850862293شادي محمد جبر زعاقيق5
71.05بيت لحم920194362ميساء اسحق عبد الحنش6
69.53الخليل852953785حمد عادل نائل ابوشرخ7
68.12الخليل852779453مصعب إدريس طه حروب8
67.83الخليل854255445رحمه سيف الدين حداد9

67.17بيت لحم851299792نداء محمد امين الردايدة10
66.73الخليل850573916كريمان بسام موسى زاهده11
66.63الخليل850788662علياء سمير محمد بلتاجي12
66.62الخليل909872434عمار موسى عيسى ابو عواد13
65.98الخليل850627845خلود محمد حماد عبد الجواد الجنيدي14
65.73الخليل854308350عيسى يوسف محمد القيسية15
65.55الخليل852874527بيان رباح علي العمور16
65.15الخليل855040218عبد الرحيم بسام محمد نجار17
65.13بيت لحم913250265هنادي كامل حسان الحساسنة18
65.07الخليل852770460زيدان مهباش سليمان الزغارنة19
64.97الخليل852971605براءة احمد محمود هور20
64.78الخليل910568344ريان نعيم حسين ابو صبحه21
64.78الخليل206175648دانية جالل مصطفى عبد النبي22
64.55الخليل855010211أسيل صالح علي احميدات23
64.00الخليل853531952ايمان راتب مطر ابو شرار24
63.58الخليل404082778اسماعيل عيسى محمد الحروب25

(بيت لحم/الخليل)منطقة الجنوب وتشمل  (بكالوريوس)ة مختبر /نتائج فني



النتائجالعنوانرقم الهويهاالسمالرقم
63.52الخليل850659434ناريمان فتحي محمود حالحله26
63.43الخليل915136923ثائر احمد عبد ربو ابو حبتين27
63.22الخليل853758050رنين هشام خميس بصيلة28
63.07الخليل950580639مهند معين هاشم شريم29
62.67الخليل920621174رشا عمر حسين الخضور30
62.67الخليل854161643قمر رياض محمد الجعبة31
62.37بيت لحم3492476محمد جمعة محمود زير32
62.27بيت لحم969483866سناء اسحق محمود بنات33
61.98الخليل999676638ياسمين محمد شاكر ملحم34
61.83بيت لحم854924255االء سالم خليل ابو مفرح35
61.80الخليل850329004علي محمود عبد الرحمن دباس36
60.90الخليل411351471درغام اسماعيل عبدالقادر العمله37
60.83الخليل853738573سهاد موسى عيسى بص38
60.52الخليل948406699ايهاب احمد محمود شاهين39
60.17الخليل850623638مي مازن فتحي تفاحه40

(بيت لحم/الخليل)منطقة الجنوب وتشمل  (بكالوريوس)ة مختبر /نتائج فني



النتائجالعنوانرقم الهويهاالسمالرقم
73.83طولكرم904602489رانية جالل اسعد البرقاوي1
73.25جنين850013442اياد أحمد توفيق مرعي2
72.45طولكرم29848181جمانة عبد الحافظ حسن وادي3
70.87جنين900039272لبنى امين بكر جرار4
70.50نابلس850461849يوسف سليم عبدالفتاح ابو السعود5
70.37قلقيلية946105061كوثر يوسف عبدالرحيم  ابو عباه6
70.18جنين941450991خلود يوسف حسن كميل7
69.77جنين910755289منى عبد الوهاب طاهر جبارين8
69.33طوباس946495595مروان غازي عمر دراغمه9

69.10جنين921542296حيات عبد اللطيف  حسين ابوعون10
69.07نابلس907932064سهى تيسير أحمد أشتية11
69.00نابلس853198257تسنيم ناجح صبحي ياسين12
68.42جنين853802684مها خالد فايز ربايعة13
68.00جنين936290881شذا يوسف رشيد يحيى14
67.93جنين853242733أريج نايف محمد حريري15
66.73نابلس853200749احمد اشتيوي يوسف حمداهلل16
65.88طولكرم852164953هالل صالح حسن عوده17
65.28قلقيلية852184381محمود يوسف محمود يونس18
65.17قلقيلية850019902هبه يوسف عبداهلل الشاعر19
65.07جنين904530763هديل محمود علي قبها20
64.75جنين852603018باسل عبد الرحيم طاهر عبيديه21
64.75نابلس850450651شهد حسن صبحي ميناوي22
64.70جنين850674169اسماء فيصل ابراهيم سمارة23
64.45طولكرم852504729هبه طالل سليم سالمة24
64.43نابلس859536948الهام خليل عبد اللطيف سعد الدين25

(قلقيلية/طوباس/طولكرم/جنين/نابلس)منطقة الشمال وتشمل  (بكالوريوس)ة مختبر /نتائج فني



النتائجالعنوانرقم الهويهاالسمالرقم
64.35طولكرم858823446لبنى جمال رضا حمد26
64.05جنين410201016رهام جمال جابر ابو بكر27
63.82جنين999820830شيماء مصطفى عمر أبو الرب28
63.75جنين853798007حنان توفيق محمد عياد29
63.38جنين854955853هنادي عمر مصطفى هصيص30
63.05طوباس852448646محمد محمود حسن أبو عره31
62.87جنين944087931عمرو راتب نايف مرعي32
62.77طولكرم851996868اثير عصام سليمان عبد الدايم33
62.68نابلس852476829معتصم زهير حلمي برغال34
62.53جنين853755726ليلى عدنان احمد ابراهيم35
62.32طوباس949560122هناء نادر رشيد دراغمة36
62.28طوباس854643749سجى عبد الفتاح محمد بني عودة37
62.02نابلس859804346ميس حسام محمد ناصر حمدان38
61.62طوباس852298462محمد جابر محمود صوافطه39
61.43طولكرم859253023شيماء خالد عبدالكريم صويص40
61.40جنين850962556كوثر جمال محمد نصار41
61.15قلقيلية852580661عبدالكريم محمد عبدالكريم صبري42
61.03طولكرم853470078هبه زياد يوسف عرار43
60.70طولكرم854169570بورين انور شكيب ابوشمعة44
60.55جنين851401000أسماء محمد زكي عيادية45
60.50قلقيلية850382508ملك رياض سعيد صبري46
60.35طولكرم860168590سجا محمود محمد داغر47
60.15جنين854512928سندس احمد حردان عباهرة48

(قلقيلية/طوباس/طولكرم/جنين/نابلس)منطقة الشمال وتشمل  (بكالوريوس)ة مختبر /نتائج فني



النتائجالعنوانرقم الهويهاالسمالرقم
75.20رام اهلل والبيرة850963745رنا جمال محمود حرزاهلل1
71.80رام اهلل والبيرة852255728هالل عبد المنعم هالل ابوريدة2
70.02رام اهلل والبيرة913499886كفاح محمد جابر عياش3
70.00رام اهلل والبيرة850469172سماهر مسعود عبد اللطيف ضميدي4
69.63رام اهلل والبيرة938390853شادي وجيه موسى ابو عليا5
67.47رام اهلل والبيرة908276561توجان نصراهلل شحاده عبده6
67.02رام اهلل والبيرة852675511مجد زهير محمد ابريغيث7
66.93رام اهلل والبيرة850940057نهى ناصر منصور المصري8
66.80رام اهلل والبيرة924631625شاكر محمود شاكر خوالدة9

66.40رام اهلل والبيرة410200406ايه عبداهلل رزق العرابيد10
66.38سلفيت854277381رواء منذر إبراهيم سالمة11
65.42رام اهلل والبيرة942314477أماني غازي أحمد رمضان12
65.32القدس948507108ديمه على محمود وحيش13
65.18اريحا853588408هند حسن محمود حرباوي14
64.80رام اهلل والبيرة858906449ايمان عالن أحمد اسماعيل15
63.23رام اهلل والبيرة859225823دالل هاني حامد معالي16
62.82سلفيت8589699428افنان جميل سليمان جمعة17
62.68سلفيت858912363دعاء عادل بشير مصطفى18
61.00رام اهلل والبيرة8509971070هناء علي حسين جبريل19
60.82رام اهلل والبيرة851765263سالم غالب مفلح ابو بكر20
60.27رام اهلل والبيرة859245276أريج عاهد محمد جرار21
60.23رام اهلل والبيرة854099850هنادي غالب صبري الخطيب22
60.02رام اهلل والبيرة853078079مجد احمد سليمان عمرو23
60.0اريحا411707284رنا جالل عبدالعزيز وشاح24

(اريحا/القدس/ سلفيت/ رام اهلل والبيرة)منطقة الوسط وتشمل  (بكالوريوس)ة مختبر /نتائج فني



النتائجالعنوانرقم الهويهاالسمالرقم

67.07الخليل401636253هنادي ياسين خليل صوص1
60.98الخليل937177830مأمون عبد الحميد احمد ابوريان2
60.55الخليل854870151ساجدة خالد عبد اهلل الشوابكة3

النتائجالعنوانرقم الهويهاالسمالرقم

75.98رام اهلل والبيرة904002219فداء جميل حسين برغوثي1
75.58رام اهلل والبيرة996225371عبلة عيسى محمود الخضور2
72.28رام اهلل والبيرة800631392ايمان سمير موسى صوالحي3
66.58رام اهلل والبيرة853934958عهد حسن محمد حمد4

النتائجالعنوانرقم الهويهاالسمالرقم

77.80نابلس903916500عبير سعيد حسن عناب1

(لحم بيت/الخليل) وتشمل الجنوب منطقة (دبلوم) مختبر ة/فني نتائج

(اريحا/القدس/ سلفيت/ والبيرة هللا رام) وتشمل الوسط منطقة (دبلوم) مختبر ة/فني نتائج

(قلقيلية/طوباس/طولكرم/جنين/نابلس) وتشمل الشمال منطقة (دبلوم) مختبر ة/فني نتائج


