
االســـــــــــمالهوٌةم
نمرألمنى عمر عبد ا1946230778

نمرألنور أسامة أحمد ا2402554661

نمرألضٌاء أسامة أحمد ا3404274623

نمرألبهاء أسامة أحمد ا4422762203

مٌسون على عبد الفتاح ابو حٌه5413345901

اٌه عماد صالح ابو حٌه6426140083

امانً عماد صالح ابو حٌه7426140042

عبد الرحمن احمد عبد الرحمن الصوري8422240739

هاشم دمحم كشكو9804518348

محمود اسماعٌل محمود حمادة10908087034

سالم عبد العزٌز سلٌمان حمادة11400455669

احمد سلمً احمد ابو ارتٌمة12800801979

عبٌر محمود ابراهٌم ابو شعٌره13802673442

محمود ابراهٌم دمحم ابو شعٌره14923744171

محمود رمزي مصطفى الزلزوق15802720086

اسراء محمود شاكر الزلزوق16400996888

احمد عاطف عبدالرحمن عابد17400325658

جابر عبد الكرٌم سلٌمان شعت18932659808

شرٌفة عمر على شعت19900483108

مجدي عمر علً طافش20951385368

دمحم عبد دمحم الحسنى21930921663

ولٌد خالد شعبان الدحدوح 22801487240

محسن ابراهٌم امٌن فتوح23412260510

نزٌهة سلٌم حمد فتوح24912260528

فادي محسن ابراهٌم فتوح25800601759

ٌاسر محمود البهلول26400592010

جمال كامل اٌوب السرح27907873053ً

سعٌد جمال كامل السرح28800353344ً

منال سلٌمان دمحم أبو نجا29412302317

نعٌم دمحم حمدان أبو نجا30412302309

منٌر نهاد دروٌش السمن31902721158

عبدهللا نهاد السمن32424005171

دمحم سمٌر حسنً الدٌن33802284521ً

نور بشٌر الدٌن34701042475ً

خالد المناصرة35985513092

16/11/2016كشف ملحك لٌوم األربعاء 



صالح دمحم حموده 36927555771

عزة صالح الدٌن حموده37410111751

ٌاسر صالح حموده38410111785

دمحم حسن سعٌد حموده39403317126

جٌهان ابراهٌم عبدالعزٌز ابو عمر40903516383

وسام دمحم ربٌع زلوت41979483625

شادي اسماعٌل ابو جراد42900900663

منال أسعدعلً سالم43801192451

غسان دمحمغسان سالم44452025043

ابراهٌم دمحمغسان سالم45452275050

مصطفى دمحمغسان سالم46452275068

راسم سعٌد دمحم مسعود47908981962

عبدالكرٌم دمحم دمحم عٌد48923306575

فادي عبدالكرٌم محمود لبد49800860389

سهٌلة دمحم المالحً برهوم50700235569

مروان سعود عبد الفتاح ابو سعده51953289410

االء نسٌب حسن البطة52804491447

أشرف فاٌز اسماعٌل النجار53803060771

نعٌم حسٌن اسماعٌل سعد54923918825

عدلً عبدالباري خلٌل55973861156

نجٌة محمود عبدالعال طالب56963427661

اعتدال دٌاب ابودلة57952236566

عفاف دمحم حسن ابو جزر58950035527

منى دمحم موسى ابو جزر59801256181

دمحم ماجد دمحم النعام60404072936ً

دمحم عٌد زاٌد ابو شرخ61400590261

خالد صالح عبد الحمٌد المدرة62802368233

ابراهٌم حمد مرزوق ماض63403706286ً

عالء نبٌل حمدان زعرب64802881896

لاسم ماهر لاسم الجرجاوي65404042129

فوزي عوض ٌوسف عوض66900304478

عبد الرحٌم عبد الهادي علً سالم67907193957

لاسم دمحم لاسم العماد68801938911

عدنان سلٌمان دمحمعارف مراد69914565361

دمحم حسن عبد هللا فرج هللا70972425334

دمحم حسٌن ابراهٌم دروٌش71942610668

رندة طلعت حسن زعرب72802840454



منى حمادة ولٌد زعرب73435246665

اسمهان حمادة ولٌد زعرب74432435667

ولٌد حمادة ولٌد زعرب75433749215

دمحم حاتم عبد هللا اسماعٌل76802849257

صبحً عبد العزٌز ابو عٌشة77801121575

خمٌس جودت خمٌس النجار78951901479

مرٌم عبد الكرٌم سلٌم النجار79939171161

احمد خمٌس جودت النجار80800570830

فاٌك دمحم خالد الٌازج81956378970ً

نادر فاٌك دمحم الٌازج82801539032ً

غالٌة احمد سلٌمان حماد83801403585

احمد دمحم محمود حماد84434367694

ٌوسف دمحم محمود حماد85452191711

اسالم صالح هاشم المجاٌدة86802624304

تاال عبد هللا اسماعٌل المجاٌدة87430227272

رٌنان عبد هللا اسماعٌل المجاٌدة88434318515

عز الدٌن محمود سالم مصلح89803283092

محمود دمحم محمود المطاع90425847225

سناء حمدي حسٌن الشاعر91915520142

دعاء زٌاد عبد هللا الشاعر92802753053

جمال دمحم أحمد الدره93942395930

وائل محمً الدٌن سٌد الزرد94931675474

فادي تحسٌن حسن شبات95403679103

صائب تحسٌن حسن شبات96404563199

ممدوح أٌمن أكرم لرٌمع97401812417

وائل سعٌد سلم98953823226ً

ابراهٌم حسٌن احمد الممٌد99906171525

اسماء ابراهٌم حسٌن المفٌد100800438830

شحده دمحم احمد المفٌد101916270333

خالد صبحً خالد ابو فارس102917665242

حسام الدٌن صالح مصلح زعرب103905546370

فدوى علً محمود زعرب104913265328

حنان خضر سلمان حسونة105931657829

دمحم اسماعٌل دمحم رباح   106962086526

سها احمد بدوي الجعبري107700444359

عودة حماد جدوع الصوف108903881860ً

عبد هللا عودة حماد الصوف109409347481ً



اسماء عمر منصور النحال110802173963

نور محمود نبٌل نحال111412402794

دمحم محمود نبٌل النحال112413100579

عدي محمود نبٌل النحال113434435038

اٌمن دمحم عبد الرحمن عبٌد114411173818

دمحم ابو الخٌر حسٌن الهالول115916119043

منى العبد حسٌن ابو عجوه116916065873

فادي نبهان عبد الرؤوف ابو عجوه117800181554

عبد المجٌد سالم حمد المصري118957201890

انعام دمحم أحمد المصري119960335958

سلٌم دمحم محمود الشاعر120925433955

امنه حماد خلٌل الشاعر121951143072

حسٌن جدٌع حسٌن العطاونه122410144273

حسن خلٌل محمود الهندي123925790156

دمحم عمر مطاوع الخالدي124802906727

ناصر دمحم عبد الحمٌد الخالدي125907580435

عطاف دمحم اسماعٌل صالح126928675933

لٌلً دمحم دمحم صالح127410566079

صافٌة خلٌل اسماعٌل مسمح128915609424

فهد سعٌد مسمح مسمح129800718926

عدنان نبٌل عدنان الٌازج130900806787ً

محمود نبٌل عدنان الٌازج131400515912ً

رامز فضل دمحم جودة132411757545

عبٌر دمحم خالد حموده133900339037

نائل محمود سلٌمان حموده134901348904

فرٌدة منصور عٌسى حداٌد135943586776

ٌاسر دمحم محمود مملد136401030457

خوله كمال حواس ابو اسد137701052383

اٌاد خلٌل مراد خلٌل ابو اسد138452088230

أحمد صالح دمحم سٌف139905330544

دمحم اٌاد مصباح الهندي140404122939

فهد سمٌر دمحم داود141402540108

سائد حامد ٌوسف شمورة142400661773

دمحم عبد الكرٌم دمحم لبد143400235699

عدي مصطفى دمحم العجرم144966333221ً

احمد على دمحم جاد هللا145400233666

دمحم حسٌن عبد المادر السلول146801038159



ابراهٌم عبدهللا ابراهٌم الهجٌن147921150462

صالح دمحم علً حموده148927555771

عزة صالح الدٌن دمحم حموده149410111751

ٌاسر صالح دمحم حموده150410111785

دمحم فواز عبد الرحمن زٌدان151931520399

حسن ابراهٌم حسن ابو خالد152928740398

حسٌن عبد هللا عبد العزٌز عفانة153921181855

فتحٌة خالظ دمحم ابو الحصٌن154964845135

زاٌد عبد الفتاح عبد هللا ابو الحصٌن155801560517

ارٌج رٌاض حماد ابو الحصٌن156802529537

عبد الفتاح زاٌد عبد الفتاح ابو الحصٌن157434368528

مها عدنان مصطفى الهمص158400042743

معٌن عبد الرحمن علً آغا159926260480

فاتن توفٌك مصطفى الحنجوري160410224570

صبري دمحم خلٌل البىراٌكة161902812965

بدرة سالم دمحم البراٌكة162936245844

هٌا نبٌل شعبان الرٌس163903618775

هنادي نبٌل شعبان شراب164900264599

حنٌن عبدالكرٌم فاٌز عاشور165802746941

مسعودة دمحم خلفاوي166700368467

حال سلٌمان الرزاٌنة167432371862

جنى سلٌمان الرزاٌنة168434384616

سلٌمان دٌب الرزاٌنة169800114282

صالح سلٌمان الرزاٌنة170436975304

نصر عودة عبدهللا حسنٌن171917226367

شادي نصر عودة حسنٌن172401210380

مصلح عٌد سوٌلم ابو ركن173953772332

خلٌل عطٌة حمد نشبت174954051157

عاٌدة مسٌب مصلح175904283108

أحمد جمعة دمحم الدواي176410181184

عادل جمعة دمحم سلٌمان177410042972


