
اليوم األولجواز مصري

االســــــــــــــــــــــــــــــــمالهويةماليوم األولجواز مصري
وليد فؤاد مصلح زعرب1903841435اليوم األولجواز مصري

آمنة اسماعيل ابراهيم زعرب2900828252اليوم األولجواز مصري

عهد وليد فؤاد زعرب3402548705اليوم األولجواز مصري

سجا وليد فؤاد زعرب4406139238اليوم األولجواز مصري

ضحى وليد فؤاد زعرب5422702597اليوم األولجواز مصري

انتصار كامل خورشيد ساق هللا6900332265اليوم األولجواز مصري

سعاد نبيل محمود زعرب7801868746اليوم األولجواز مصري

محمد حمدي زعرب8402933691اليوم األولجواز مصري

رفيف ابراهيم أحمد زعرب9426218236اليوم األولجواز مصري

رهف ابراهيم أحمد زعرب10429066640اليوم األولجواز مصري

فرح ابراهيم أحمد زعرب11429843675اليوم األولجواز مصري

اسيل ابراهيم أحمد زعرب12434440863اليوم األولجواز مصري

نهله سعيد حسين زعرب13900676115اليوم األولجواز مصري

محمد أحمد زعرب زعرب14916953201اليوم األولجواز مصري

ايهاب محمد أحمد زعرب15400939195اليوم األولجواز مصري

شاهر جهاد نعمان زعرب16802859397اليوم األولجواز مصري

مرام محمد أحمد زعرب17404119919اليوم األولجواز مصري

أحمد محمد أحمد زعرب18405211954اليوم األولجواز مصري

عبد الكريم محمد أحمد زعرب19408136786اليوم األولجواز مصري

عبيدة محمد أحمد زعرب20426264065اليوم األولجواز مصري

محمد حمدان زعرب زعرب21900592957اليوم األولجواز مصري

هالة نعيم نعمان زعرب22802631457اليوم األولجواز مصري

جمال إبراهيم جمال زعرب23433752045اليوم األولجواز مصري

محمود حسن حسين زعرب24939164414اليوم األولجواز مصري

ساري محمود حسن زعرب25801872938اليوم األولجواز مصري

حسام محمد حسين عابد26700148315اليوم األولجواز مصري

عالء محمود حسن زعرب27933781189اليوم األولجواز مصري

شرين حسن حسين عابد28906627518اليوم األولجواز مصري

هيام حسام محمد عابد29434762191اليوم األولجواز مصري

رانيه حسين محمد زعرب30903168110اليوم األولجواز مصري

أحمد شعبان علي الشنباري31925715930اليوم األولجواز مصري

الفلسطينية والحدود للمعابر العامة الهيئة              

اليوم األول

باص جوازات مصرية 



منى عطوة إبراهيم الشنباري32700166515اليوم األولجواز مصري

جالل أحمد شعبان الشنباري33405953233اليوم األولجواز مصري

وسيم أحمد شعبان الشنباري34408381879اليوم األولجواز مصري

امير أحمد شعبان الشنباري35409771227اليوم األولجواز مصري

ياسمين أحمد شعبان الشنباري36421402553اليوم األولجواز مصري

خلدون أحمد شعبان الشنباري37424600070اليوم األولجواز مصري

عبد هللا أحمد شعبان الشنباري38429130198اليوم األولجواز مصري

احمد أحمد شعبان الشنباري39433781077اليوم األولجواز مصري

سعد عدنان مصطفى الجبور40412370652اليوم األولجواز مصري

ناريمان سهيل يوسف الجبور41804403590اليوم األولجواز مصري

دينا سعد عدنان الجبور42414620815اليوم األولجواز مصري

عدنان سعد عدنان الجبور43434773081اليوم األولجواز مصري

سهيل يوسف علي الجبور44924528292اليوم األولجواز مصري

انعام حسن شاكر الجبور45917516064اليوم األولجواز مصري

سناء سليمان عبدهللا المسحال46966355380اليوم األولجواز مصري

سمير ابراهيم خليل المسحال47901840942اليوم األولجواز مصري

سامر سمير ابراهيم المسحال48408125771اليوم األولجواز مصري

فايزه علي أحمد شيخ العيد49903380830اليوم األولجواز مصري

محمد ابراهيم عودة شيخ العيد50900825613اليوم األولجواز مصري

حنان عبد هللا عبد الرحيم الشمالي51410137962اليوم األولجواز مصري

محمد خالد محمد الشمالي52410137988اليوم األولجواز مصري

خالد محمد عطيه الشمالي53410038616اليوم األولجواز مصري

وائل يوسف خليل نصار54801235664اليوم األولجواز مصري

فاطمة نافذ خليل نصار55906675715اليوم األولجواز مصري

يوسف وائل يوسف نصار56424601912اليوم األولجواز مصري

علي وائل يوسف نصار57429038870اليوم األولجواز مصري

عبد الرحمن وائل يوسف نصار58434358826اليوم األولجواز مصري

محمد سليمان رشيد شعت59962635777اليوم األولجواز مصري

نهى يوسف حسين شعت60932060965اليوم األولجواز مصري

سيف الدين محمد سليمان شعت61410068027اليوم األولجواز مصري

ساره محمد سليمان شعت62801290875اليوم األولجواز مصري

نور خليل ابراهيم شعت63436831432اليوم األولجواز مصري

محمد سعيد مسعود زعرب64800552200اليوم األولجواز مصري

اعتماد سعيد حسين زعرب65903650851اليوم األولجواز مصري

روان سامي محمد زعرب66802025296اليوم األولجواز مصري

هنا سعد شحاته عبد الرحمن67410195630اليوم األولجواز مصري

اماني عطا حميد زعرب68800550568اليوم األولجواز مصري

عايشة نايف حسن الشاعر69903376234اليوم األولجواز مصري

حماده حماد محمود الشاعر70803424480اليوم األولجواز مصري

ماجده عيسى حسن البلبيسي71918166190اليوم األولجواز مصري

يحيى محمد طلعت البلبيسي72408477776اليوم األولجواز مصري

جمعه محمد جمعه ابو موسى73410206833اليوم األولجواز مصري



عبد هللا مصطفى عبد هللا حجي74465687464اليوم األولجواز مصري

سنابل أحمد عبدهللا االحمر75800177024اليوم األولجواز مصري

جودي احمد مختار االحمر76429533201اليوم األولجواز مصري

هبه هللا محمد حسن جربوع77700358088اليوم األولجواز مصري

سليمان سهيل خميس جربوع78436046221اليوم األولجواز مصري

يحيى محمد أحمد ابو نعمه79941228165اليوم األولجواز مصري

نبيل يحيى محمد ابو نعمه80402998827اليوم األولجواز مصري

لبنى سيد محمد ابو نعمة81931688832اليوم األولجواز مصري

ليلى يحيى محمد ابو نعمه82400190021اليوم األولجواز مصري

سحر يحيى محمد ابو نعمه83405151788اليوم األولجواز مصري

نجاة محمد محمد محسن84410163091اليوم األولجواز مصري

اسراء أحمد حسن محسن85410163166اليوم األولجواز مصري

عبد الرحمن أحمد حسن محسن86410163109اليوم األولجواز مصري

فاطمه حسن خليل محسن87931528202اليوم األولجواز مصري

احمد عبد الرحمن أحمد محسن88424644680اليوم األولجواز مصري

ليان عبد الرحمن أحمد محسن89431279223اليوم األولجواز مصري

امينه اسماعيل محمد ابو الخير90908096118اليوم األولجواز مصري

انور علي اسماعيل حامد91413036955اليوم األولجواز مصري

مازن سعيد عوض ابو النور92936185313اليوم األولجواز مصري

حنان حامد ابراهيم ابو النور93700016868اليوم األولجواز مصري

بيسان مازن سعيد ابو النور94405410317اليوم األولجواز مصري

حامد مازن سعيد ابو النور95407122381اليوم األولجواز مصري

داليا مازن سعيد ابو النور96407990159اليوم األولجواز مصري

محمود مازن سعيد ابو النور97421300773اليوم األولجواز مصري

مريم مازن سعيد ابو النور98429799281اليوم األولجواز مصري

مرام مازن سعيد ابو النور99432321768اليوم األولجواز مصري

جيهان حسين محمد ابو ندا100410200265اليوم األولجواز مصري

صبري رضوان نمر ابو ندا101964845572اليوم األولجواز مصري

عمرو صبري رضوان ابو ندا102400615845اليوم األولجواز مصري

أحمد صبري رضوان ابو ندا103401870209اليوم األولجواز مصري

جمانه صبري رضوان ابو ندا104404310898اليوم األولجواز مصري

عاصم صبري رضوان ابو ندا105407696442اليوم األولجواز مصري

ريم صبري رضوان ابو ندا106408958189اليوم األولجواز مصري

سارة صبري رضوان ابو ندا107429330822اليوم األولجواز مصري

امنيه حسين محمد ابو ندى108410316327اليوم األولجواز مصري

ماهر وائل عاطف ابو ندى109408029643اليوم األولجواز مصري

كريم وائل عاطف ابو ندى110409765518اليوم األولجواز مصري

احمد وائل عاطف ابو ندى111424477933اليوم األولجواز مصري

يوسف وائل عاطف ابو ندى112425822731اليوم األولجواز مصري

حمزة وائل عاطف ابو ندى113437300106اليوم األولجواز مصري

عز الدين خالد حافظ فارس114900600917اليوم األولجواز مصري

مريم عالء محمد فارس115400886974اليوم األولجواز مصري



محمد يونس عبد السميع كراجه116414836361اليوم األولجواز مصري

منال سليمان سليمان ابو حمد117932749336اليوم األولجواز مصري

طارق صيام سليمان ابو حمد118937230233اليوم األولجواز مصري

دانه طارق صيام ابو حمد119406968495اليوم األولجواز مصري

عصام محمدسليمان أبو حمد120935780593اليوم األولجواز مصري

رشا سليمان سليمان أبو حمد121932749351اليوم األولجواز مصري

محمد عصام محمد أبو حمد122404657066اليوم األولجواز مصري

يزن عصام محمد أبو حمد123407031707اليوم األولجواز مصري

حمزة عصام عصام محمد أبو حمد124409349321اليوم األولجواز مصري

عيسى عصام محمد أبو حمد125426207486اليوم األولجواز مصري

صباح حمدان أحمد الشاعر126903375996اليوم األولجواز مصري

خالد محمد عيسى الشاعر127903360436اليوم األولجواز مصري

منى محمد عيسى الشاعر128903360485اليوم األولجواز مصري

ريم فتحي محمد العلول129903284750اليوم األولجواز مصري

سيد إبراهيم حسين أبو شمالة130932748551اليوم األولجواز مصري

الهام امين محمد أبو شمالة131953823242اليوم األولجواز مصري

نعمة حسين عبد الجواد احمد132939004441اليوم األولجواز مصري

صالح ابراهيم صالح السيقلي133800767162اليوم األولجواز مصري

اميره حمدي حسين السيقلي134803649102اليوم األولجواز مصري

غاده محمد شعبان قاسم135410134456اليوم األولجواز مصري

عماد سليمان عبدهللا قاسم136800812216اليوم األولجواز مصري

حازم عماد سليمان قاسم137403016645اليوم األولجواز مصري

حسام عماد سليمان قاسم138405414863اليوم األولجواز مصري

خالد عماد سليمان قاسم139409333432اليوم األولجواز مصري

محمد عماد سليمان قاسم140424043206اليوم األولجواز مصري

حسن عمر حسين شحاته141412493314اليوم األولجواز مصري

ماجده صبحي سليمان أبو خوصة142410160493اليوم األولجواز مصري

توفيق جهاد محمد أبو خوصة143432271856اليوم األولجواز مصري

آدم جهاد محمد أبو خوصة144426922001اليوم األولجواز مصري

عبد الحليم يوسف عبد العزيز صافي145970783981اليوم األولجواز مصري

ياسر عرفات علي عزام146413375296اليوم األولجواز مصري

صالح محمد حسين زعرب147903426187اليوم األولجواز مصري

رامز صالح محمد زعرب148801526559اليوم األولجواز مصري

شرين حسن محمد الخالدي149700315237اليوم األولجواز مصري

هديه عبد العال شعبان محمد150988721500اليوم األولجواز مصري

ميسون أحمد حاسي االغا151936557818اليوم األولجواز مصري

جنى أحمد ربيع االغا152421023573اليوم األولجواز مصري

دانيه أحمد ربيع االغا153432401883اليوم األولجواز مصري

نضال أحمد ربيع االغا154803575992اليوم األولجواز مصري

محمد خالد محمد الحوراني155901325183اليوم األولجواز مصري

نوره حسن درويش الحوراني156400726360اليوم األولجواز مصري

انس محمد خالد الحوراني157421164286اليوم األولجواز مصري



يارا محمد خالد الحوراني158424145811اليوم األولجواز مصري

عمرو محمد خالد الحوراني159429039571اليوم األولجواز مصري

أمير محمد خالد الحوراني160430134296اليوم األولجواز مصري

محمد صقر عبد الحميد الخالدي161411950082اليوم األولجواز مصري

فلاير فرغلي علي الخالدي162414605493اليوم األولجواز مصري

اكرم سالمه عطيه سعيد163903613867اليوم األولجواز مصري

أحمد محمد عبد الحليم جودة164410033278اليوم األولجواز مصري

دالل محمد مصطفى جوده165700132483اليوم األولجواز مصري

تامر محمد عبد الحليم جوده166700132798اليوم األولجواز مصري

فاتن خليل عبدابو وردة167801021221اليوم األولجواز مصري

عبد هللا محمد شحاده المغاري168700222524اليوم األولجواز مصري
منار مصباح يوسف عبيد169906526264اليوم األولجواز مصري
عرفات إبراهيم احمد أبو جياب170944823558اليوم األولجواز مصري
هناء عبد اللطيف عبدهللا العرقان171800670697اليوم األولجواز مصري

عبد هللا أحمد محمد العرقان172433496692اليوم األولجواز مصري

مريم أحمد محمد العرقان173435848031اليوم األولجواز مصري

فريد منصور محمد خفاجه174700052970اليوم األولجواز مصري

منال منصور محمد كرنب175700052947اليوم األولجواز مصري

امل أحمد عبد الحميد ابو نحله176941373276اليوم األولجواز مصري

نائل فوزي محمد ابو لبده177920644010اليوم األولجواز مصري

شيماء نائل فوزي ابو لبده178407736172اليوم األولجواز مصري

شهد نائل فوزي ابو لبده179409115854اليوم األولجواز مصري

فوزي نائل فوزي ابو لبده180424204121اليوم األولجواز مصري

سائد صالح ايوب فروانة181903068245اليوم األولجواز مصري

رقيه احمد بخيت فروانه182700070030اليوم األولجواز مصري

ايوب سائد صالح فروانة183424097962اليوم األولجواز مصري

يوسف سائد صالح فروانة184426239133اليوم األولجواز مصري

أمين سائد صالح فروانة185431267459اليوم األولجواز مصري

امونه حسن سليمان الشاعر186412294803اليوم األولجواز مصري

وداد عبد الكريم إبراهيم الشاعر187915777734اليوم األولجواز مصري

أحمد حسن سليمان الشاعر188905438842اليوم األولجواز مصري

راتب حسن سليمان الشاعر189960128759اليوم األولجواز مصري

لولو حسن سليمان الشاعر190900174426اليوم األولجواز مصري

سميه السيد احمد الرمالوي191411906001اليوم األولجواز مصري

انتصار أحمد عبد السالم الصعيدي192410068720اليوم األولجواز مصري

مروان عوض سيد الصعيدي193916122666اليوم األولجواز مصري

ايناس مروان عوض الصعيدي194400671699اليوم األولجواز مصري

محمد نعيم صالح سالم شحاده195412235020اليوم األولجواز مصري

بثينه محمد عبد هللا شحادة196801851353اليوم األولجواز مصري

عصام محمد نعيم صالح شحادة197410049050اليوم األولجواز مصري

محمد عصام محمد نعيم شحادة198426380812اليوم األولجواز مصري

ناديه عصام محمد نعيم شحادة199429614621اليوم األولجواز مصري



احمد عصام محمد نعيم شحادة200436077416اليوم األولجواز مصري

اليوم األولالباص االول

االســــــــــــــــــــــــــــــــمالهوية ماليوم األولالباص االول
االء علي حسن ابو تيم1701025769اليوم األولالباص االول

جود محمد مروان ابو تيم2435230966اليوم األولالباص االول

يوسف محمد مروان ابو تيم3437068216اليوم األولالباص االول

جهاد عبدهللا أحمد مقداد4953565736اليوم األولالباص االول

رباب شحادة خضر ابو سلطان5900300740اليوم األولالباص االول

محمد عبد الرحمن النجار6916934763اليوم األولالباص االول

جيهان شحده النجار7410211924اليوم األولالباص االول

ميار محمد النجار8426115457اليوم األولالباص االول

خالديه مصطفى عطيه ابو عرفات9969946854اليوم األولالباص االول

أيمن محمد يعقوب البرعاوي10912396637اليوم األولالباص االول

حسام الدين صالح مصلح زعرب11905546370اليوم األولالباص االول

فدوى على محمود زعرب12913265328اليوم األولالباص االول

حسن رفيق حسن المدهون13972869002اليوم األولالباص االول

يحيى سليم حسن ابو عوده14903409456اليوم األولالباص االول

عمر درويش محمود ابو القمبز15905806030اليوم األولالباص االول

حسام فتحي محمود زغبر16801884495اليوم األولالباص االول

سعاد محمد خميس سالم17912002433اليوم األولالباص االول

رفيق كمال جابر سالم18916173057اليوم األولالباص االول

فراس علي المصدر19801038472اليوم األولالباص االول

علي سالم المصدر20413377649اليوم األولالباص االول

أسامة عليان الرقب21801594250اليوم األولالباص االول

سعيد محمد محمود الرقب22411958515اليوم األولالباص االول

عبد هللا سعيد محمد الرقب23404745127اليوم األولالباص االول

رائد سليم ابو عمرو24413332628اليوم األولالباص االول

كامله سالم احمد ابو عمرو25413332727اليوم األولالباص االول

نسرين يوسف ابراهيم لبد26804333268اليوم األولالباص االول

محمد كمال محمود القدرة27804019982اليوم األولالباص االول

حسن محمد يوسف الزعانين28804343259اليوم األولالباص االول

رنا عبد الخالق محمد صقر29803131317اليوم األولالباص االول

لميس صالح محمد صقر30452097082اليوم األولالباص االول

عبدهللا عدنان محمد ابو عمر31800752610اليوم األولالباص االول

محمد وجيه اسماعيل االيوبي32803796689اليوم األولالباص االول

حمزة نبيل محمد شاهين33403276793اليوم األولالباص االول

محمد نبيل محمد شاهين34400772166اليوم األولالباص االول

ابراهيم عبد الكريم محمد ابو حزيمه35803379395اليوم األولالباص االول

الباص األول 



حمديه أحمد محمد ابو حزيمه36957332026اليوم األولالباص االول

ورد حسن سالم فرحانة37952060707اليوم األولالباص االول

عالم ماجد سالم الحرازين38400096251اليوم األولالباص االول

ربحي محمد مسعود العقاد39800042442اليوم األولالباص االول

حسام يحيى حسن محمد40901504175اليوم األولالباص االول

صالح محمد عودة أبو خوصة41800598385اليوم األولالباص االول

ماجد عبد الكريم محمد ابو عوده42411637119اليوم األولالباص االول

أحمد سليم سليمان شراب43800411134اليوم األولالباص االول

إبراهيم احمد محمدرمضان44901433813اليوم األولالباص االول

عبد ربه حسني عبد ربه ابو جاسر45802527713اليوم األولالباص االول

مصطفى عصام مصطفى قشطه46901597104اليوم األولالباص االول

نزار اسعد خليل ابو لطيفة47803000744اليوم األولالباص االول

محمد حسن أحمد عرفات48800909905اليوم األولالباص االول

عبد الظاهر محمد على عرفات49411144694اليوم األولالباص االول

عمر فتحي علي فرحان50802613554اليوم األولالباص االول

محمد أحمد محمد ابو شريعه51901251546اليوم األولالباص االول

نسمه باسم مسيب الصليبي52803297498اليوم األولالباص االول

حازم فتحي عبد الجليل الصليبي53802221044اليوم األولالباص االول

ناهض محمود جدوع ابو حماد54413344557اليوم األولالباص االول

حسام عثمان راغب شبير55410041313اليوم األولالباص االول

خليل حلمي محمد سيد سليم56912292281اليوم األولالباص االول

عبد هللا احمد عثمان االعرج57803924406اليوم األولالباص االول

نظميه عبد الرزاق عبد القادر فروانة58919205351اليوم األولالباص االول

عبد القادر عبدهللا عبد القادر فروانة59919205245اليوم األولالباص االول

فايز عبد الرزاق عبد القادر فروانة60919205336اليوم األولالباص االول

سميره موسى أحمد القيسي61908651656اليوم األولالباص االول

نبيل رجب عبد الجليل زياده62909360166اليوم األولالباص االول

ماجد عبد حميد المصري63938940137اليوم األولالباص االول

سيده حنيدق ادريس المصري64410604599اليوم األولالباص االول

هبه سفيان محمد خليل65800674137اليوم األولالباص االول

حمزه سعيد صابر خليل66435772645اليوم األولالباص االول

خليل سعيد صابر خليل67426445482اليوم األولالباص االول

رغد سعيد صابر خليل68433968898اليوم األولالباص االول

انتصار علي محمود خليل69951660158اليوم األولالباص االول

محمد صابر سعيد خليل70803527316اليوم األولالباص االول

صابر سعيد عبد اللطيف خليل71918196361اليوم األولالباص االول

سليمان محمد سلمي ابو جخيدب72956679211اليوم األولالباص االول

محمد سليمان محمد ابو جخيدب73903575280اليوم األولالباص االول

هدبه عبد رزق ابو عمرة74905123329اليوم األولالباص االول

معين مشهور محمود بهلول75917765570اليوم األولالباص االول

بسام شعبان خميس عوض76917801151اليوم األولالباص االول

فادي بسام شعبان عوض77804807709اليوم األولالباص االول



اكرم حسن محمد نجم78922481874اليوم األولالباص االول

محمد عوض خليل شقوره79901493379اليوم األولالباص االول

وسام محمد عوض شقوره80422333500اليوم األولالباص االول

نعمه حسين رزق عوده81917180259اليوم األولالباص االول

محمد صقر ابراهيم عوده82803342658اليوم األولالباص االول

امال عليان مطر البراوي83926316803اليوم األولالباص االول

يونس مدحت يونس البراوي84802436675اليوم األولالباص االول

عبد اللطيف ابراهيم سليمان القديم85950201145اليوم األولالباص االول

ابراهيم عبد اللطيف ابراهيم القديم86804365898اليوم األولالباص االول

صالح ناجي محمود حسنين87800493918اليوم األولالباص االول

ختام جهاد عطيه حسنين88804334845اليوم األولالباص االول

محمد خالد أحمد بركة89803324920اليوم األولالباص االول

محمود محمود الزير بركه90943931030اليوم األولالباص االول

محمود مصطفى خليل ياغي91927857516اليوم األولالباص االول

سليمان موسى سليمان ابو موسى92903770964اليوم األولالباص االول

فتحي رفيق محمد ابو شرخ93700045768اليوم األولالباص االول

زهير سعد الدين سلمان حمدقه94935025445اليوم األولالباص االول

ساجد علي موسى الجرجاوي95802390294اليوم األولالباص االول

محمد عبد الرحمن خليل المدهون96903494284اليوم األولالباص االول

موسى حسن موسى زعرب97920438637اليوم األولالباص االول

فتحية نايف ابراهيم زعرب98958575797اليوم األولالباص االول

محمود صالح محمد الزناتي99968241455اليوم األولالباص االول

ضياء موسى حسن زعرب100402056402اليوم األولالباص االول

االء محمود صالح الزناتي101803779651اليوم األولالباص االول

فتحي عبدهللا سليم صافي102942220427اليوم األولالباص االول

عمار فتحي عبدهللا صافي103900313362اليوم األولالباص االول

جمال عبد الهادي حسن صافي104942215781اليوم األولالباص االول

رائدة مرفق عبد الهادي صافي105905400719اليوم األولالباص االول

صباح عبدهللا سليمان بربخ106931651038اليوم األولالباص االول

شحده راغب محمد بربخ107961041811اليوم األولالباص االول

خولة عبدهللا علي ابو جريبان108905253514اليوم األولالباص االول

تيسير محمد ابراهيم ابو جريبان109926682295اليوم األولالباص االول

كريم تيسير محمد ابو جريبان110437010234اليوم األولالباص االول

سمير توفيق سليمان حنيدق111900325333اليوم األولالباص االول

شحده توفيق سليمان حنيدق112802842500اليوم األولالباص االول

مقبوله خليل عبد المجيد العسولي113942212325اليوم األولالباص االول

مي فايز سعيد العسولي114942212333اليوم األولالباص االول

سامح أحمد محمد الشيخ يوسف115900924093اليوم األولالباص االول

خالد أحمد محمد الشيخ يوسف116802922245اليوم األولالباص االول



سهيله حسن أحمد عز الدين117931230973اليوم األولالباص االول

اماني فتحي محمد عز الدين118926696329اليوم األولالباص االول

كمال عبد سالم الشاعر119903363240اليوم األولالباص االول

صفاء حماد الرقب120700213994اليوم األولالباص االول

صديقه عبد الرازق الرقب121905705224اليوم األولالباص االول

عبد هللا جبر الرقبغير معروف122اليوم األولالباص االول

عبد هللا عدنان ابو عمر123800752610اليوم األولالباص االول

محمد سعيد محمد الرقب124411956931اليوم األولالباص االول

عبد هللا سعيد محمد الرقب125404745127اليوم األولالباص االول

سعيد محمد محمود الرقب126411958515اليوم األولالباص االول

نوال عبد الحفيظ محمد صوالي127411263056اليوم األولالباص االول

االء معتصم جمعه صوالي128411263049اليوم األولالباص االول

جمعه معتصم جمعه صوالي129407069400اليوم األولالباص االول

اليوم األولالباص الثاني

االســــــــــــــــــــــــــــــــمالهوية ماليوم األولالباص الثاني
عدنان أحمد عثمان الزير1985194877اليوم األولالباص الثاني

يسرا محمد حسن الزير2961530342اليوم األولالباص الثاني

عرفات مسعد محمود ابو طبنجه3800140196اليوم األولالباص الثاني

يوسف عرفات مسعد ابو طبنجه4431354752اليوم األولالباص الثاني

روال عبد الهادي نعمان ابو غالي5909096836اليوم األولالباص الثاني

عادل سعيد خميس مقبل6925727802اليوم األولالباص الثاني

نظير عادل سعيد مقبل7400024329اليوم األولالباص الثاني

اشرف حمدي محمد سعد8901278077اليوم األولالباص الثاني

حسن محمد حسن طبيل9411054257اليوم األولالباص الثاني

عايده علي طلب طبيل10412618027اليوم األولالباص الثاني

شيماء حسن محمد طبيل11420566754اليوم األولالباص الثاني

دعاء حسن محمد طبيل12430078782اليوم األولالباص الثاني

ايه حسن محمد طبيل13436962021اليوم األولالباص الثاني

رائد صالح خليل ابو طعيمه14906503263اليوم األولالباص الثاني

منال محمد سعيد ابو طعيمه15909415895اليوم األولالباص الثاني

سمير موسى عبد الرحمن يوسف16928261460اليوم األولالباص الثاني

ابراهيم سمير موسى يوسف17401289962اليوم األولالباص الثاني

انتصار رجب محمد تمراز18940012404اليوم األولالباص الثاني

سعيد عاشور محمد تمراز19963288147اليوم األولالباص الثاني

فتحي سالم حمد المصري20957201874اليوم األولالباص الثاني

اسامه فتحي سالم المصري21801281197اليوم األولالباص الثاني

أحمد جمال أحمد سكر22801584871اليوم األولالباص الثاني

خالد جمال أحمد سكر23801341009اليوم األولالباص الثاني

الباص الثاني



ابراهيم خليل ابراهيم مسعود24926215138اليوم األولالباص الثاني

سمر الفرد حنا مسعود25925352502اليوم األولالباص الثاني

فيوال ابراهيم خليل مسعود26405429333اليوم األولالباص الثاني

دنيا سالم برهم صيام27913826293اليوم األولالباص الثاني

صالح خميس ابراهيم صيام28909226342اليوم األولالباص الثاني

عماد عصام جمعه ابو حطب29903507218اليوم األولالباص الثاني

محمود عبد القادر فوزي الكرد30955015979اليوم األولالباص الثاني

عاطف محمود عبد القادر الكرد31401248653اليوم األولالباص الثاني

والء إبراهيم حسين أبو مصبح32800756405اليوم األولالباص الثاني

أميرة محمد محمود أبو مصبح33907015788اليوم األولالباص الثاني

جمانة محمد تيسير العرابيد34410934228اليوم األولالباص الثاني

سمير رزق محمد حسنين35903622512اليوم األولالباص الثاني

رزق سمير رزق حسنين36436800071اليوم األولالباص الثاني

سعيد علي حسن العمري37900877978اليوم األولالباص الثاني
معتز سعيد محمد المصري38802644351اليوم األولالباص الثاني
منال محمد ابراهيم المصري39972210181اليوم األولالباص الثاني
ابراهيم عبد هللا ابراهيم دلول40917305369اليوم األولالباص الثاني
محمد ابراهيم عبد هللا دلول41422788364اليوم األولالباص الثاني
منتصر عبد حسن الريس42913055695اليوم األولالباص الثاني
حسام عزمي رباح عجور43410179956اليوم األولالباص الثاني

شيماء خميس رباح عجور44403313760اليوم األولالباص الثاني

وجيه فؤاد محمد عبد العال 45930995972اليوم األولالباص الثاني

بيسان وجيه فؤاد عبد الهادي46401922406اليوم األولالباص الثاني

هيام فضل محمد عبد العال47953842549اليوم األولالباص الثاني

عبد الهادي على احمد عبد الهادي48964315980اليوم األولالباص الثاني

زكية محمود احمد عبد الهادي49975955840اليوم األولالباص الثاني

ناجي فؤاد محمد عبد العال50901330985اليوم األولالباص الثاني
وليد صبحي محمد حمدان51990139982اليوم األولالباص الثاني

دعاء ابراهيم سليم شكوكاني52410994297اليوم األولالباص الثاني

االء ابراهيم سليم شكوكاني53410994305اليوم األولالباص الثاني

لولينا يفغيني ناستر المغربي54700464435اليوم األولالباص الثاني
محمد إبراهيم المغربي55903834145اليوم األولالباص الثاني
مسعوده محمود علي وهبه56931557474اليوم األولالباص الثاني

ضحى محمود سعيد وهبه57433743606اليوم األولالباص الثاني

فايقه محمود ابراهيم الصوص58923536544اليوم األولالباص الثاني

زرزان هيثم زياد دواس59436968069اليوم األولالباص الثاني

محمود زياد دواس60804531127اليوم األولالباص الثاني

طارق تيسير السيد عبد الرازق61801133794اليوم األولالباص الثاني

عامر عوني عبد الرحمن الجعفراوي62969810233اليوم األولالباص الثاني

منال فهد هاشم الجعفراوي63901684712اليوم األولالباص الثاني

خالد علي اعليان اصليح64955335435اليوم األولالباص الثاني



عوني احمد احمد صقر65932385339اليوم األولالباص الثاني

تيسير محمد حسين ابو العوف66906395884اليوم األولالباص الثاني

االء زهير أحمد ابو العوف67802748731اليوم األولالباص الثاني

كامل محمد محمود اقديح68903342459اليوم األولالباص الثاني

حياة محمد علي اللوح69923257547اليوم األولالباص الثاني

أحمد ابراهيم عودة اللوح70904917754اليوم األولالباص الثاني

سحر مصطفى خالد الباز71700056062اليوم األولالباص الثاني

بسام ديب نمر صهيون72922835343اليوم األولالباص الثاني

بهاء عوني علي عريقات73930891155اليوم األولالباص الثاني

وداد عامر يوسف الخطيب74700057581اليوم األولالباص الثاني

باسم نبيل حسن الخطيب75410709695اليوم األولالباص الثاني

فضل هللا احمد محمد الفرا76411756851اليوم األولالباص الثاني

فاطمه احمد حنفي الفرا77411919756اليوم األولالباص الثاني

عائده فضل هللا احمد الفرا78411919723اليوم األولالباص الثاني

رنا زكريا عبد الحي القيشاوي79410609853اليوم األولالباص الثاني

االء زكريا عبد الحي القيشاوي80400740254اليوم األولالباص الثاني

محسن ابراهيم عبد هللا المدهون81906247432اليوم األولالباص الثاني

كفايه سعيد سليم المدهون82964880553اليوم األولالباص الثاني

اسماعيل هاشم اسماعيل حسنيه83927310136اليوم األولالباص الثاني

وليد هاشم اسماعيل حسنيه84927310177اليوم األولالباص الثاني

هيفاء حمدي سعيد حسنيه85905980876اليوم األولالباص الثاني

أحمد محمود جميل اشبير86410083513اليوم األولالباص الثاني

محمد دياب حمتو الغرة87911305712اليوم األولالباص الثاني

رابعه شعبان عبدهللا الغرة88911305720اليوم األولالباص الثاني

ابراهيم جهاد سليمان ابو مغنم89410949978اليوم األولالباص الثاني

عبدهللا جهاد سليمان ابو مغنم90410916001اليوم األولالباص الثاني

حسن جهاد سليمان ابو مغنم91803665363اليوم األولالباص الثاني

عبد الكريم سعيد عبد الكريم الفليت92410530992اليوم األولالباص الثاني

امنه اسماعيل عبدهللا لبد93917032724اليوم األولالباص الثاني

اسيا حسين خميس الشافعي94801538679اليوم األولالباص الثاني

محمد ساري محمد نجيب الشافعي95429082985اليوم األولالباص الثاني

أدم ساري محمد نجيب الشافعي96433391570اليوم األولالباص الثاني

ايمان محمود ابراهيم جرادة97411906902اليوم األولالباص الثاني

ياسر عبد القادر صابر جرادة98411772700اليوم األولالباص الثاني

االء عبد القادر صابر جرادة99410650402اليوم األولالباص الثاني

سيف هللا عبد القادر صابر جرادة100421078437اليوم األولالباص الثاني

عزيزة محمود موسى درويش101917637464اليوم األولالباص الثاني

هدى سالم سليمان حويطي102800800542اليوم األولالباص الثاني

محمد سالم سليمان درويش103411154982اليوم األولالباص الثاني

مالك سالم سليمان درويش104411150501اليوم األولالباص الثاني

سوسن خليل محمود اسماعيل105411965783اليوم األولالباص الثاني

حسام سليم محمد القرا106919744649اليوم األولالباص الثاني



موسى حسن سلمان الترابين107915439764اليوم األولالباص الثاني

نايفه سلمان عامر الترابين108961476165اليوم األولالباص الثاني

عبير موسى حسن الترابين109401179924اليوم األولالباص الثاني

حنان عابد سالم شلوف110800426454اليوم األولالباص الثاني

اعتماد اسحق رمضان الزيان111955792809اليوم األولالباص الثاني

دنيا حسين سعيد الزيان112407023605اليوم األولالباص الثاني

عبد هللا حسين سعيد الزيان113409316320اليوم األولالباص الثاني

نور حسين سعيد الزيان114413125964اليوم األولالباص الثاني

سليم حماد سليم دلول115804018679اليوم األولالباص الثاني

ساجي الشوا116801602491اليوم األولالباص الثاني

كمال منير كمال ابو حصيره117800064289اليوم األولالباص الثاني

جهاد كمال ابو عمر118802138149اليوم األولالباص الثاني

اياد حسن الروبي119930611595اليوم األولالباص الثاني

عبد العزيزعبد العاطي مبارك120943941385اليوم األولالباص الثاني

نظميه محمد ابراهيم مبارك121907391429اليوم األولالباص الثاني

سهيل رزق حسين دياب122912195815اليوم األولالباص الثاني

ميرا وائل سهيل رزق دياب123404584443اليوم األولالباص الثاني

عطاف زايد أبو زايد دياب124912195823اليوم األولالباص الثاني

اليوم األولالباص الثالث

االســــــــــــــــــــــــــــــــمالهويةماليوم األولالباص الثالث
احسان محمد منصور ابو ستة1411081144اليوم األولالباص الثالث

خالد زيدان حسن ابو سته2410374938اليوم األولالباص الثالث

وليد خالد ابو ستة3410044606اليوم األولالباص الثالث

محمود أحمد عبد القادر البنا4410150643اليوم األولالباص الثالث

محمد عبد الهادي محمد قشطه5903366938اليوم األولالباص الثالث

عبير عثمان خليل المعصوابي6402233555اليوم األولالباص الثالث

عثمان خليل ابراهيم المعصوابي7701024929اليوم األولالباص الثالث

ابراهيم فارس محمد دحالن8909710857اليوم األولالباص الثالث

نرمين ابراهيم فارس دحالن9803867498اليوم األولالباص الثالث

عديله محمد محمود دحالن10962675542اليوم األولالباص الثالث

حنان احمد محمد مصلح11971101159اليوم األولالباص الثالث

اسيا وليد محمد حمادة12802869685اليوم األولالباص الثالث

ابراهيم محمد ابراهيم حمادة13437148042اليوم األولالباص الثالث

صبا محمد ابراهيم حمادة14435096466اليوم األولالباص الثالث

زينب محمد ابراهيم حمادة15433197209اليوم األولالباص الثالث

اسالم مروان سليمان حمام16802197921اليوم األولالباص الثالث

نهلة نعيم عبد اوهاب أبو شمس17908905755اليوم األولالباص الثالث

هيام نعيم عبد الوهاب حمام18908905763اليوم األولالباص الثالث

هبه مروان لبد19800138661اليوم األولالباص الثالث

الباص الثالث

http://moidev.moi.gov.ps/admin/EService/IDDetailsNew.aspx?k=1&C=0&ID=.802138149


بالل مروان سلمان حمام20401146121اليوم األولالباص الثالث

إبراهيم محمود توفيق الغز21803379825اليوم األولالباص الثالث

خالد خليل ابراهيم العشي22971580360اليوم األولالباص الثالث

ابتسام خالد مصطفى العشي23410228662اليوم األولالباص الثالث

خليل خالد خليل العشي24400250668اليوم األولالباص الثالث

عبد هللا خالد خليل العشي25412432759اليوم األولالباص الثالث

اسمهان محمد أحمد زهد26910088913اليوم األولالباص الثالث

بيسان عبد الفتاح أحمد زهد27804349363اليوم األولالباص الثالث

اشرف عبد الحميد علي شعت28953286333اليوم األولالباص الثالث

امل عبد العزيز يوسف شعت29925729980اليوم األولالباص الثالث

شهد اشرف عبد الحميد شعت30421298183اليوم األولالباص الثالث

وجيهه عبد الحفيظ محمد البيومي31905292843اليوم األولالباص الثالث

هتاف تقي الدين ابراهيم مسروجه32410181242اليوم األولالباص الثالث

دينا سهيل موسى القاضي33411048242اليوم األولالباص الثالث

جمانة أحمد محمد القاضي34422242560اليوم األولالباص الثالث

محمد أحمد محمد القاضي35429126634اليوم األولالباص الثالث

لين أحمد محمد القاضي36431523398اليوم األولالباص الثالث

عبد الرحمن أحمد محمد القاضي37433435823اليوم األولالباص الثالث

يوسف رزق محمد ابو اليل38802831362اليوم األولالباص الثالث

خالد نجاتي البكري39411062854اليوم األولالباص الثالث

آمال كاظم كامل البكري40915981062اليوم األولالباص الثالث

حسام ماهر شبالق41801338427اليوم األولالباص الثالث

ايمان رضوان شبالق42802522565اليوم األولالباص الثالث

محمد عبد الهادي الطويل43915076012اليوم األولالباص الثالث

ايمن محمد جبر الطويل44410061246اليوم األولالباص الثالث

فاطمة طه سليم الزيان45918936303اليوم األولالباص الثالث

غالية احمد قديح46929958445اليوم األولالباص الثالث

خليل خضر سليم البلبيسي47922690771اليوم األولالباص الثالث

مها صبحي شاكر البلبيسي48900484668اليوم األولالباص الثالث

فايزه جميل االعرج49949827240اليوم األولالباص الثالث
توفيق اسماعيل االعرج50925116154اليوم األولالباص الثالث
زينا توفيق االعرج51424255230اليوم األولالباص الثالث
خالد توفيق االعرج52425903069اليوم األولالباص الثالث
محمد توفيق االعرج53427601240اليوم األولالباص الثالث
عمر توفيق االعرج54432440931اليوم األولالباص الثالث
أحمد عبد العزيز محمد ابو شريعه55800334229اليوم األولالباص الثالث

زكريات زكريا اسماعيل شاهين56901009167اليوم األولالباص الثالث

اماني منذر محمد شاهين57400998183اليوم األولالباص الثالث

امين محمد حمد العبادله58925481277اليوم األولالباص الثالث

ريم امين محمد العبادله59801264987اليوم األولالباص الثالث

محمود موسى حمدان حجازي60905319356اليوم األولالباص الثالث



ميادة محمد سليمان ابو طعيمة61802617043اليوم األولالباص الثالث

غنيمه بخيت عواد بخيت62944881028اليوم األولالباص الثالث

صفيه سلمان حسن ابو شعر63919050823اليوم األولالباص الثالث

نسرين زياد سالمه أبوشعر64402573687اليوم األولالباص الثالث

هشام محمد أحمد االسود65913166294اليوم األولالباص الثالث

آية هشام محمد الحافي66410050108اليوم األولالباص الثالث

تسبيح ماهر أحمد الحرازين67804813178اليوم األولالباص الثالث

كوكب عبد ربه مسلم ابو جامع68900172453اليوم األولالباص الثالث

انغام نسيم عبد الرحمن ابو جامع69410929350اليوم األولالباص الثالث

ربى نسيم عبد الرحمن أبو جامع70426113577اليوم األولالباص الثالث

مريم عطاهللا ابراهيم ابو صفية71940883903اليوم األولالباص الثالث

مرام سعيد محمد الشاعر72802960682اليوم األولالباص الثالث

سعيد محمد علي الشاعر73936247790اليوم األولالباص الثالث

أحمد نبيل محمود صيدم74400639530اليوم األولالباص الثالث

عايشه عيد احمد صيدم75413320979اليوم األولالباص الثالث

محمد نبيل محمود صيدم76400639753اليوم األولالباص الثالث

امل نبيل محمود صيدم77400639704اليوم األولالباص الثالث

صباح هاشم علي المصري78952231884اليوم األولالباص الثالث

زين توفيق حمدان المصري79803463892اليوم األولالباص الثالث

هدى خيرو محمد عكيلة80966581225اليوم األولالباص الثالث

عادل سالمه جمعان الحمران81923652531اليوم األولالباص الثالث

تحرير عادل سالمه الحمران82931538573اليوم األولالباص الثالث

ساميه حمد سالم المصري83801138199اليوم األولالباص الثالث

نبيل ضيف هللا مغنم المصري84929455152اليوم األولالباص الثالث

فاتن نبيل ضيف هللا المصري85400188314اليوم األولالباص الثالث

عال محمد سلمان ابو دقه86903097962اليوم األولالباص الثالث

فضل ديب جبر الغنام87410055362اليوم األولالباص الثالث

نور عبد الرازق حسن غنام88403291735اليوم األولالباص الثالث

هناء نجيب محمود نجم89401080429اليوم األولالباص الثالث

مدهلل ابراهيم نجيب ماضي90906196266اليوم األولالباص الثالث

رباح عطا هللا احمد أبو حية91965106362اليوم األولالباص الثالث

ياسر ؤباح عطا هللا أبو حية92802686410اليوم األولالباص الثالث

وداد محمد حسين الفجم93930152889اليوم األولالباص الثالث

حامده عبد الرحمن حماد الفجم94900789199اليوم األولالباص الثالث

عبله سالمه سالم جودة95922720537اليوم األولالباص الثالث

شيماء محمود عبد العزيز جودة96800378226اليوم األولالباص الثالث

اشرف مرزوق محمد النجار97900787854اليوم األولالباص الثالث

ختام علي زرعي النجار98900506882اليوم األولالباص الثالث

صبا اشرف مرزوق النجار99405858762اليوم األولالباص الثالث

سميه خليل سعيد زين الدين100966577660اليوم األولالباص الثالث

عائشة حسام حسن زين الدين101804727659اليوم األولالباص الثالث



يمنى نبيل عبد ربه اسماعيل102803137884اليوم األولالباص الثالث

محمد عبد الكريم السر103800750614اليوم األولالباص الثالث

اسماء عثمان خليل صابر104400942892اليوم األولالباص الثالث

حسن عيد مبارك اقعيس105904315942اليوم األولالباص الثالث

مريم جميعان عودة اقعيس106954804233اليوم األولالباص الثالث

ندى حسن عيد اقعيس107853755734اليوم األولالباص الثالث

رشا عبد اللطيف يوسف محمد108906699426اليوم األولالباص الثالث

اعتدال عطيه عبدهللا عقل109938876950اليوم األولالباص الثالث

عبير عمر محمد عجور110804672418اليوم األولالباص الثالث

دعاء اسماعيل عودة كوارع111800464133اليوم األولالباص الثالث

ميار يحيى عطا كوارع112421347600اليوم األولالباص الثالث

آدم يحيى عطا كوارع113424755049اليوم األولالباص الثالث

محمد يحيى عطا كوارع114433727153اليوم األولالباص الثالث

نجالء محمد عبد السالم شيخ العيد115700449549اليوم األولالباص الثالث

سجا نظمي شيخ العيد116430483115اليوم األولالباص الثالث

عبد الرحمن نظمي شيخ العيد117413392093اليوم األولالباص الثالث

احمد نظمي شيخ العيد118435224977اليوم األولالباص الثالث

احمد نوفل حسين على119402255566اليوم األولالباص الثالث

يحيى احمد حسين علي120804469203اليوم األولالباص الثالث

سليم خليل الرباعي121802530105اليوم األولالباص الثالث

اليوم األولالباص الرابع

االســــــــــــــــــــــــــــــــمالهويةماليوم األولالباص الرابع
مها عوني عبد فروانة1961578234اليوم األولالباص الرابع

ماهر صالح عمر فروانه2921345559اليوم األولالباص الرابع

سرى ماهر صالح فروانه3803708957اليوم األولالباص الرابع

سلسبيل ماهر صالح فروانه4403692288اليوم األولالباص الرابع

رؤوفه عبد الرحمن عبد الرحمن البيومي5939340774اليوم األولالباص الرابع

مصلح عيد سويلم ابو ركن6953772332اليوم األولالباص الرابع

هديل صالح عيد احميد7804732014اليوم األولالباص الرابع

اسماء علي يوسف السيد8910828250اليوم األولالباص الرابع

سوزان يوسف هاشم السيد9401166814اليوم األولالباص الرابع

باسل صابر محمد محارب10803086733اليوم األولالباص الرابع

اريج صابر محمد قديح11802692558اليوم األولالباص الرابع

سناء محمد أبو طير12933931347اليوم األولالباص الرابع

اميره يحيى أحمد ابو طير13401092788اليوم األولالباص الرابع

فاطمه فالح حمدان مصلح14946349545اليوم األولالباص الرابع

انوار عبد الكريم مصلح مصلح15931541874اليوم األولالباص الرابع

زينب محمد حسين خطاب16970311742اليوم األولالباص الرابع

الباص الرابع



رمضان زهير رمضان شهوان17803829753اليوم األولالباص الرابع

ساميه جمعة حمدان رضوان18900912692اليوم األولالباص الرابع

ضحى عصام يوسف رضوان19433625258اليوم األولالباص الرابع

سجى عصام يوسف رضوان20433625761اليوم األولالباص الرابع

محمد عصام يوسف رضوان21437423544اليوم األولالباص الرابع

بسمه نظمي علي ابو سبله22802237461اليوم األولالباص الرابع

مصعب هشام جودت ابو سبله23432434470اليوم األولالباص الرابع

نظمي هشام جودت ابو سبله24433706546اليوم األولالباص الرابع

نرمين خميس ابراهيم عكيله25803906098اليوم األولالباص الرابع

خالد ماهر خالد عكيله26452284615اليوم األولالباص الرابع

احمد محمد عايش ابو جزر27413055666اليوم األولالباص الرابع

طارق محمد عايش ابو جزر28412318743اليوم األولالباص الرابع

أسماء سليمان حسين النجار29802858340اليوم األولالباص الرابع
رهام ايهم سالم النجار30431393503اليوم األولالباص الرابع
رنيم ايهم سالم النجار31434315701اليوم األولالباص الرابع
سالم ايهم سالم النجار32437403645اليوم األولالباص الرابع
ايهم سالم محمد النجار33972867923اليوم األولالباص الرابع
محمد ايهم سالم النجار34429109978اليوم األولالباص الرابع
امال رزق طه شراب35700105687اليوم األولالباص الرابع
عماد محمد شراب36967095746اليوم األولالباص الرابع
الهام محمد عبد الرحمن عايش37919791491اليوم األولالباص الرابع
محمود خالد محمود عايش38407702471اليوم األولالباص الرابع
محمد خالد محمود عايش39421397787اليوم األولالباص الرابع
نسيم خالد محمود عايش40424702751اليوم األولالباص الرابع
عمرو خالد محمود عايش41427140413اليوم األولالباص الرابع
هاني عبد الكريم عبد هللا الناقة42905333548اليوم األولالباص الرابع
اماني كامل الناقة43906658380اليوم األولالباص الرابع
عبد الكريم هاني عبد الكريم الناقة44437136120اليوم األولالباص الرابع
رياض حسن عبد المعطي الهبيل45954846838اليوم األولالباص الرابع
مريم أحمد محمود الهباش46919201129اليوم األولالباص الرابع
عطاف فهمي سعد الدين الهبيل47930611389اليوم األولالباص الرابع
أسماء موسي برهوم48918496563اليوم األولالباص الرابع

فاطمة سلمان برهوم49918485459اليوم األولالباص الرابع

خالد محمد حامد مدوخ50906644745اليوم األولالباص الرابع

شيماءمحمد حامد مدوخ51801270711اليوم األولالباص الرابع

احمد محمد فضل مجايده52802272880اليوم األولالباص الرابع

فضل محمد مجايدة53801977810اليوم األولالباص الرابع

هبة احمد رزق الغول54800029217اليوم األولالباص الرابع
ايمان نعمان حسن الدريملي55923195184اليوم األولالباص الرابع

أحمد عبد هللا عبد ربه التعبان56800895740اليوم األولالباص الرابع

اسالم عبد الرحمن عايش ابو شهال57801593757اليوم األولالباص الرابع



عادل عبد الحافظ حسين الخالدي58413348301اليوم األولالباص الرابع

فيروز عيسى عريف الرقب59802271569اليوم األولالباص الرابع

ريما مؤمن أحمد الرقب60437416266اليوم األولالباص الرابع

بهاء عبدهللا محمد ابو سلمي61804692895اليوم األولالباص الرابع

باسل عدنان زكي عز الدين62802944207اليوم األولالباص الرابع

نجالء وليد زاهر63801742578اليوم األولالباص الرابع
زينات محمد منصور الفقعاوي64907442255اليوم األولالباص الرابع

هند محمد حسين النجار65900254228اليوم األولالباص الرابع

سمير محمد خليل العلول66900907080اليوم األولالباص الرابع

أحمد علي أحمد السنوار67803096114اليوم األولالباص الرابع

أحمد حمدي ابراهيم الشاعر68803027267اليوم األولالباص الرابع

نائل كمال عثمان العبادله69800617094اليوم األولالباص الرابع

أحمد عبد الخالق محمد الرقب70802147835اليوم األولالباص الرابع

محمد كمال عثمان العبادله71906728050اليوم األولالباص الرابع

محمد غسان ناجي جاسر72803922574اليوم األولالباص الرابع

نائله محمود مرجان ابو عصر73802533596اليوم األولالباص الرابع

محمد يوسف رمضان أبو جزر74413325994اليوم األولالباص الرابع

عبدهللا زهير علي ياسين75804816098اليوم األولالباص الرابع

يوسف عيد سعيد السقا76803757384اليوم األولالباص الرابع

نادر سهيل حمدان ابو شاب77401876172اليوم األولالباص الرابع

أيمن حسن محمد الديراوي78803057645اليوم األولالباص الرابع

مجدولين حسن عبد المجيد ابوسالمه79413345315اليوم األولالباص الرابع

اسحاق عوني حسن فروانة80803372937اليوم األولالباص الرابع

علي هشام علي ابو عطايا81400541736اليوم األولالباص الرابع

عاطف حمدي طلب الخضري82400784781اليوم األولالباص الرابع

محمد موسى سمير القطناني83402975239اليوم األولالباص الرابع

شهد اسعد النجار84430409883اليوم األولالباص الرابع

نور الدين محمد علي ابو نصار85803538271اليوم األولالباص الرابع

يحيى محمود شعبان شهوان86804636363اليوم األولالباص الرابع

فادي اسعيد عيد فوجو87804093995اليوم األولالباص الرابع

ميسون محمد سليم تربان88801289414اليوم األولالباص الرابع

ضياء عامر أحمد شريتح89400538468اليوم األولالباص الرابع

سالمه مساعد سالمه ابو دحيله90803488832اليوم األولالباص الرابع

مرام محمد سليم تربان91802378968اليوم األولالباص الرابع

أحمد نايف العبد طه92402968762اليوم األولالباص الرابع

علي حسن عبد الكريم يونس93803253319اليوم األولالباص الرابع

يوسف ضياء عمر عبد الباقي94401780093اليوم األولالباص الرابع

محمد صالح الدين سليمان أبو مصطفى95803326529اليوم األولالباص الرابع

اياد محمد سيد ابو مصطفى96901367425اليوم األولالباص الرابع

محمد محمود سليمان ابو مصطفى97413316159اليوم األولالباص الرابع

سوسن سليم محمد ابو كاشف98900154287اليوم األولالباص الرابع

عارف محمد عارف ابو جمعه99802631713اليوم األولالباص الرابع



ثائر اسماعيل عبد المجيد التلولي100801176660اليوم األولالباص الرابع

محمد عبد الرحمن صالح فروانة101906722947اليوم األولالباص الرابع

زكريا محمدعبدالكريم عبد الرحمن شهاب102801471194اليوم األولالباص الرابع

محمود بشير طلب الغرابلي103803740844اليوم األولالباص الرابع

أحمد صالح يوسف مسمح104901501502اليوم األولالباص الرابع

حموده عبد الرحمن جبيل زعرب105900588476اليوم األولالباص الرابع

سالم عدنان عيسى سالم106800202376اليوم األولالباص الرابع

محمد حماد سعيد ديبه107803598937اليوم األولالباص الرابع

محمد شفيق عبد العاطي التلولي108804532828اليوم األولالباص الرابع

ايهاب يونس حامد ابو العطا109413116484اليوم األولالباص الرابع

ثائر فريد محمد الشريف110802387779اليوم األولالباص الرابع

عالء فريد محمد الشريف111980339758اليوم األولالباص الرابع

عباده جابر زايد السميري112401207683اليوم األولالباص الرابع

مجد محمد صالح ابو حمده113803495084اليوم األولالباص الرابع

رشيد حسين اسماعيل عيد114958906372اليوم األولالباص الرابع

وفاء مراد مصطفى عيد115928257344اليوم األولالباص الرابع

محمد احمد عبد العزيز قديح116909120748اليوم األولالباص الرابع

نوال عدس117941213415اليوم األولالباص الرابع

خالد محمد الجزار118900925611اليوم األولالباص الرابع

شهد خالد محم الجزار119413132515اليوم األولالباص الرابع

اسراء علي محمد مرعي120400225655اليوم األولالباص الرابع

اليوم األولالباص الخامس

االســــــــــــــــــــــــــــــــمالهويةماليوم األولالباص الخامس
فاطمه يحيى ابراهيم العقاد1963766571اليوم األولالباص الخامس

عبد الشكور عدنان فايز العقاد2804095321اليوم األولالباص الخامس

مصطفى سميح مصطفى حماد3800480238اليوم األولالباص الخامس

شرين انور محمد حماد4800574410اليوم األولالباص الخامس

يزن مصطفى سميح حماد5435229240اليوم األولالباص الخامس

اسامه عبد الرؤوف ديب ابو ركبه6923987820اليوم األولالباص الخامس

علي لطفي عليان شبير7802519462اليوم األولالباص الخامس

عمر يوسف عيد ابو عمشه8803802842اليوم األولالباص الخامس

جهاد وائل فؤاد بارود9400627865اليوم األولالباص الخامس

يحيى زاهر أبو عودة10403750169اليوم األولالباص الخامس

بهاء عامر أحمد شريتح11400538476اليوم األولالباص الخامس

عدي اسماعيل سيد عبدو االطبش12802964346اليوم األولالباص الخامس

حمدان محمد حمدان البشيتي13905401360اليوم األولالباص الخامس

عمرو هشام عمر حسن14404674004اليوم األولالباص الخامس

عبد الحميد عبد اللطيف نوفل الصيفي15803056639اليوم األولالباص الخامس

الباص الخامس



أحمد جميل محمد شبات16404601593اليوم األولالباص الخامس

ياسر حمزه حسين كنفوش17400883294اليوم األولالباص الخامس

سليم اكرم فرج عبد الباري18402526248اليوم األولالباص الخامس

سلوى حسني محمد الشوا19911880565اليوم األولالباص الخامس

أحمد سليم حسين زعرب20903845956اليوم األولالباص الخامس

ضياء نعيم جمعه البشيتي21804487122اليوم األولالباص الخامس

لؤي وائل عيسى راضي22403229834اليوم األولالباص الخامس

حسام عماد شعبان دياب23400681136اليوم األولالباص الخامس

محمد ماجد فواز قنديل24804339836اليوم األولالباص الخامس

تهاني نايف رزق البلتاجي25903276004اليوم األولالباص الخامس

انوار نايف رزق البلتاجي26800601494اليوم األولالباص الخامس

ناجي نايف رزق البلتاجي27803293679اليوم األولالباص الخامس

اماني نايف رزق البلتاجي28905194569اليوم األولالباص الخامس

ابراهيم عمر عبد الحميد الحيله29803745413اليوم األولالباص الخامس

عماد زهير عادل الخالدي30801176769اليوم األولالباص الخامس

فؤاد موسى محمد عبد ربه31413348400اليوم األولالباص الخامس

ميسره خالد أحمد المقادمه32402042345اليوم األولالباص الخامس

محمد رائد حيدر مشتهى33403733215اليوم األولالباص الخامس

رغده محمد ارجيله34800871477اليوم األولالباص الخامس
ياسين محمود بشير35410049928اليوم األولالباص الخامس
سعدية عامر محمد شبير36965251366اليوم األولالباص الخامس
عادل خضر عبد الفتاح الحكيم37410307474اليوم األولالباص الخامس

هالة خضر سعد38914429246اليوم األولالباص الخامس
سناء عارف خليل داود39922885892اليوم األولالباص الخامس

نجود سليم حسين داود40412445736اليوم األولالباص الخامس

ناهض سالم صابر حرارة41800129348اليوم األولالباص الخامس
عصام سالم صابر حرارة42901461301اليوم األولالباص الخامس
رنين اديب شفيق الدهشان43407898816اليوم األولالباص الخامس
حازم وحيدعبد الدهشان44901254268اليوم األولالباص الخامس
محمد محمد صابر عبد العزيز ابو عوده45946682473اليوم األولالباص الخامس

يونس محمد ابو مرشود46957410848اليوم األولالباص الخامس

فلاير حمدان ابو مرشود47956767842اليوم األولالباص الخامس

زكية عبد هللا احمد48410225387اليوم األولالباص الخامس

زينب عبد المعطي احمد49802339069اليوم األولالباص الخامس
لبنى رسمي حسين عويضه50801477696اليوم األولالباص الخامس

محمد أحمد عبد المنعم شعت51801534579اليوم األولالباص الخامس

رائد أحمد عبد المنعم شعت52802235499اليوم األولالباص الخامس

خالد نضال محمد شعت53452263940اليوم األولالباص الخامس

لين نضال محمد شعت54452263585اليوم األولالباص الخامس

وائل محمد جبر الطباطيبي55900964941اليوم األولالباص الخامس

محمد رمضان محمود الحلو56905443685اليوم األولالباص الخامس



محمود مهدي محمد الغول57802312116اليوم األولالباص الخامس

زياد أحمد نادي جرغون58909660342اليوم األولالباص الخامس

صبحي سعيد حسين عمران59924307457اليوم األولالباص الخامس

ليلى حسين محمد عمران60914666052اليوم األولالباص الخامس

عبير كمال موسى السحار61411765142اليوم األولالباص الخامس

يزن عماد عبد الهادي السحار62406037218اليوم األولالباص الخامس

زين عماد عبد الهادي السحار63409383833اليوم األولالباص الخامس

راكان عماد عبد الهادي السحار64409384013اليوم األولالباص الخامس

رهف عماد عبد الهادي السحار65422740753اليوم األولالباص الخامس

شفا محمد حافظ حرب66413045956اليوم األولالباص الخامس

ريهام اشرف خضر حرب67413045972اليوم األولالباص الخامس

سلوي خالد إبراهيم فارس68936575448اليوم األولالباص الخامس

محمد صالح عبد المعطي أبو حمد69804339869اليوم األولالباص الخامس

صالح عبد المعطي سليمان ابو حمد70906197744اليوم األولالباص الخامس

نادية شوكت أبو عيسى71918681834اليوم األولالباص الخامس
خالد رشدي الرياشي72929282382اليوم األولالباص الخامس
حازم أسامة إسماعيل الرياشي73800189318اليوم األولالباص الخامس
عبد المطلب عامر حسن النحال74902356963اليوم األولالباص الخامس

شفيق حسين عثمان حماد75701011470اليوم األولالباص الخامس

ابتسام عبد العظيم عبد هللا حماد76972220248اليوم األولالباص الخامس

عوني عبد الحميد الشرفا77802742387اليوم األولالباص الخامس
احمد محمد علي الهادي78802807057اليوم األولالباص الخامس
صالح صالح صالح صافي79803042340اليوم األولالباص الخامس
محمد منير محمد عبد الجواد80400025789اليوم األولالباص الخامس
افنان سهيل عايش النجار81804351021اليوم األولالباص الخامس
أسماء سهيل عايش النجار82410507099اليوم األولالباص الخامس
مالك سهيل عايش النجار83410709943اليوم األولالباص الخامس
شفاء سهيل عايش النجار84410915433اليوم األولالباص الخامس
جيهان محمود سالم عاشور85901297283اليوم األولالباص الخامس
نظير كمال حافظ االغا 86910415488اليوم األولالباص الخامس

ليلى سليمان حافظ االغا87910415561اليوم األولالباص الخامس

احمد عيسى محمود ابو عويضة 88980182435اليوم األولالباص الخامس

ميسر حسين حسن حيب89907853436اليوم األولالباص الخامس

ياسر حسين حبيب90907853428اليوم األولالباص الخامس

صلحي صالح حسين رضوان91906196654اليوم األولالباص الخامس

ريحاب محمود عاشور رضوان92904299062اليوم األولالباص الخامس

محمد الح حسين رضوان93900234584اليوم األولالباص الخامس

اعتماد سعيد مصطفى ابو عون94910856046اليوم األولالباص الخامس

محمد يوسف عبد هللا ابو عواد95921422069اليوم األولالباص الخامس

اسامة محمد يوسف ابو عواد96400964540اليوم األولالباص الخامس

محمد حسن عبد هللا البيوك97403111461اليوم األولالباص الخامس

http://moidev.moi.gov.ps/admin/Default.aspx?i=210&page=401&tickt=510065


ابراهيم حسن عبد هللا البيوك 98931510200اليوم األولالباص الخامس

خضرة محمود صالح ابو شماله99962325924اليوم األولالباص الخامس

اميره يوسف زيدان الدريملي100902085729اليوم األولالباص الخامس

ماجد يوسف شعبان الدريملي101801131277اليوم األولالباص الخامس

محمد بشير محمد علي 102915759276اليوم األولالباص الخامس

جواد عبد المعطي عمر عويضة103908000425اليوم األولالباص الخامس

سامية خالد محمد السويركي104931086789اليوم األولالباص الخامس

احمد رمزي صبحي السويركي105802587717اليوم األولالباص الخامس

امير رمزي صبحي السويركي 106804667095اليوم األولالباص الخامس

ماهر اسعد حسين االخرس107800686529اليوم األولالباص الخامس

حاتم محمد حمادة حجازي108411774656اليوم األولالباص الخامس

سالم احمد قديح109412613978اليوم األولالباص الخامس

بسمة جهاد أبو حصيرة110802824250اليوم األولالباص الخامس

حنان محمودمصطفى األسود111410209241اليوم األولالباص الخامس

مروه فايز علي االسود112410209266اليوم األولالباص الخامس

بالل ماهر علال نصير113802452326اليوم األولالباص الخامس

محمد اسماعيل احمد عبد الباري114414827311اليوم األولالباص الخامس

مراد سهيل مطر مزيد115903328326اليوم األولالباص الخامس

محمد صبيح محمد ابوعمره116975338039اليوم األولالباص الخامس

نوال عبد الحفيظ محمد صوالي117411263056اليوم األولالباص الخامس

االء معتصم جمعه صوالي118411263049اليوم األولالباص الخامس

رائد سامي فؤاد المدهون119914564570اليوم األولالباص الخامس

محمد رائد سامي المدهون120402145338اليوم األولالباص الخامس

سليمه حلمى توفيق شعت121918410572اليوم األولالباص الخامس

محمود اسماعيل حافظ كحيل122916200538اليوم األولالباص الخامس

اليوم األولالباص السادس

االســــــــــــــــــــــــــــــــمالهويةماليوم األولالباص السادس
سعدية جالل بركات1800195588اليوم األولالباص السادس

محمود يوسف محمود عسلية2903488237اليوم األولالباص السادس

محمد ناصر محمود عسلية3802136069اليوم األولالباص السادس

أيمن قاسم رجب الجاروشة4411930035اليوم األولالباص السادس

سميرة عطية محمد الصيداوي5905788790اليوم األولالباص السادس

إضافة عايشة عطية الحمايدة6905788774اليوم األولالباص السادس

محمد درويش عبدالكريم أبوشعبان7983834512اليوم األولالباص السادس

رقيه محمود فرحان امحيسن8700489289اليوم األولالباص السادس

اسامه عبد الرحمن اسماعيل امحيسن9433438512اليوم األولالباص السادس

ايه عبد الرحمن اسماعيل امحيسن10433573854اليوم األولالباص السادس

الباص السادس



احمد عبد الرحمن اسماعيل امحيسن11436983753اليوم األولالباص السادس

محمد شوقي مطفي الهسي12700220064اليوم األولالباص السادس

نور شوقي مصطفى الهسي13435864210اليوم األولالباص السادس

نبيل احمد حسين الغندور14400326655اليوم األولالباص السادس

زكي محمود خليل سرحان15951102607اليوم األولالباص السادس

سهيلة موسى محمد سرحان16916148489اليوم األولالباص السادس

طارق زكي محمود سرحان17802905158اليوم األولالباص السادس

سها زكي محمود سرحان18803628635اليوم األولالباص السادس

محمدزكي محمود سرحان19403009392اليوم األولالباص السادس

اسيل زكي محمود سرحان20408070860اليوم األولالباص السادس

يزن زكي محمود سرحان21424532125اليوم األولالباص السادس

جميلة عبد المجيد حسن الكفارنة 22975903337اليوم األولالباص السادس

عدنان سالم حسن الكفارنة 23959885187اليوم األولالباص السادس

أيمن خالد علي ابو شرار24911965366اليوم األولالباص السادس

رامز سعيد عبد الوهاب سلمان 25802094888اليوم األولالباص السادس

رمزي سعيد عبد الوهاب سلمان26800523771اليوم األولالباص السادس

لينة عامر حسين أبو شريعه27800322665اليوم األولالباص السادس

محمود مجدي محمد علي عدوان28803834027اليوم األولالباص السادس

أمينة أحمد مصطفى روقة 29905223129اليوم األولالباص السادس

معاوية معتصم باهلل احمد روقة 30405142852اليوم األولالباص السادس

مهند معتصم باهلل احمد روقة 31406067819اليوم األولالباص السادس

بكر معتصم باهلل احمد روقة 32409797453اليوم األولالباص السادس

مؤيد معتصم باهلل احمد روقة 33424182848اليوم األولالباص السادس

محمد معتصم باهلل احمد روقة 34424515914اليوم األولالباص السادس

ماجدولين عبد العزيز محمد حسنة 35800841967اليوم األولالباص السادس

سهيل توفيق جنديه36917510661اليوم األولالباص السادس

فايق نمر سعد37930801642اليوم األولالباص السادس

رائدة عبدهللا جنديه38945186740اليوم األولالباص السادس

عدنان يوسف شخصه39912393956اليوم األولالباص السادس
موسى توفيق زعرب40923436430اليوم األولالباص السادس
فانته سالمه زعرب41947050258اليوم األولالباص السادس
صابرين فريد محمد سالم42701001752اليوم األولالباص السادس

زيد معتز مسعد سالم43434803334اليوم األولالباص السادس

كرم معتز مسعد سالم44437434939اليوم األولالباص السادس

اخالص محمد األشقر45926650904اليوم األولالباص السادس
عال محمد رضوان46901442418اليوم األولالباص السادس
شادي مصطفى رضولن47903072874اليوم األولالباص السادس
احمد عبد كالب48957350423اليوم األولالباص السادس
انور علي سليمان السويركي49906965751اليوم األولالباص السادس
بهيه سليم صالح السويركي50411063498اليوم األولالباص السادس
عصام محمد محمد جودة51992926550اليوم األولالباص السادس
سمية جمعة مسلم الشيخ عيد52906750401اليوم األولالباص السادس



ناصر محمد نوفل53970031175اليوم األولالباص السادس

صباح خالد نوفل54917802050اليوم األولالباص السادس

مللك ناصر نوفل55802666784اليوم األولالباص السادس

هالة ناصر نوفل56406119107اليوم األولالباص السادس

احمد ناصر نوفل57421144353اليوم األولالباص السادس

امين محمد نوفل58400222555اليوم األولالباص السادس
حسن زهير رمضان مشتهى59800394272اليوم األولالباص السادس

محمد حسن زهير مشتهى60426330445اليوم األولالباص السادس

عبد القادر فوزي العمصي61917600748اليوم األولالباص السادس

والء عادل كمال العكلوك62804479467اليوم األولالباص السادس

أيوب صالح مصطفى الزهارنة63926830936اليوم األولالباص السادس

مأمون أيوب الزهارنة64906664255اليوم األولالباص السادس

وديع جبريل اسماعيل صالح65403015100اليوم األولالباص السادس

محمد عبد محمد السويسي66951512839اليوم األولالباص السادس

عيسى محمد شامخ الدبس67961655255اليوم األولالباص السادس

سالم محمد سالم قديح68936915982اليوم األولالباص السادس

نبيلة خليل حسن ابو رجيله69800089278اليوم األولالباص السادس

ماسة سالم محمد قديح70437141799اليوم األولالباص السادس

مريم ناصر محمود مسلم71953011904اليوم األولالباص السادس

زهيه محمد سالم ابو ميري72905243341اليوم األولالباص السادس

رواء رجب أحمد عياد73954626800اليوم األولالباص السادس

رزان رمضان محمد عياد74412388787اليوم األولالباص السادس

هديل رمضان محمد عياد75412628893اليوم األولالباص السادس

يوسف رمضان محمد عياد76412438319اليوم األولالباص السادس

لينا رمضان محمد عياد77426396503اليوم األولالباص السادس

محمد شعبان علي ابو طبيخ78410062715اليوم األولالباص السادس

محروس حمزه مصطفى شراب79701022006اليوم األولالباص السادس

صابرين عيد فرج شراب80903622959اليوم األولالباص السادس

ياسمين صالح عواد عقيالن81400870051اليوم األولالباص السادس

عبد هللا مأمون اسعد عقيالن82434643524اليوم األولالباص السادس

سلمى مأمون اسعد عقيالن83436811988اليوم األولالباص السادس

أحمد حرب أحمد الداعور84919796904اليوم األولالباص السادس

نتاليا جينادي فالديمير الداعور85412352288اليوم األولالباص السادس

امينه أحمد حرب الداعور86411962178اليوم األولالباص السادس

امير أحمد حرب الداعور87411962160اليوم األولالباص السادس

اسماعيل أحمد حرب الداعور88424310605اليوم األولالباص السادس

داريا أحمد حرب الداعور89431294354اليوم األولالباص السادس

سامية محمد سلمان أبو ملوح90803250828اليوم األولالباص السادس

احمد موسي سلمان أبو ملوح91802457648اليوم األولالباص السادس

ريما ناهض وجيه إسماعيل92802624874اليوم األولالباص السادس

ريتا همام جهاد إسماعيل93435195466اليوم األولالباص السادس

تغريد محمد فايز ابو جربوع94900299652اليوم األولالباص السادس



صالح الدين عبدهللا اسماعيل ابو جربوع95803704956اليوم األولالباص السادس

سلسبيل عبدهللا اسماعيل ابو جربوع96400034351اليوم األولالباص السادس

محمد عبدهللا اسماعيل ابو جربوع97402150130اليوم األولالباص السادس

حنين عبدهللا اسماعيل ابو جربوع98412375982اليوم األولالباص السادس

رقيه عبدهللا اسماعيل ابو جربوع99429870256اليوم األولالباص السادس

سمية عبدهللا اسماعيل ابو جربوع100432173458اليوم األولالباص السادس

محمد عادل احمد شما101700339518اليوم األولالباص السادس

عطا نمر سليمان ابو طيور102701050395اليوم األولالباص السادس

أحمد حسن أحمد ابو احمد103913255816اليوم األولالباص السادس

لطيفه عمار عماره زايد104410552798اليوم األولالباص السادس

شكري حماد ابراهيم زايد105410307888اليوم األولالباص السادس

فاتن احمد سليمان النجار106412330078اليوم األولالباص السادس

صالح محمد سليمان النجار107909138083اليوم األولالباص السادس

عبدهللا جميل محمد الرزي108909093601اليوم األولالباص السادس

نعمان عبد الرحمن شاكر حميد109911048155اليوم األولالباص السادس

محمد عودة حسن أبو تيلخ110410514111اليوم األولالباص السادس

عودة حسن سالم ابو تيلخ111410215982اليوم األولالباص السادس

عاليه عبد الكريم عودة ابو تيلخ112410202394اليوم األولالباص السادس

مساعد محمد جبر ابواالعور113700387897اليوم األولالباص السادس

أحمد مساعد محمد االعور114410073928اليوم األولالباص السادس

تمام عودة نمر األعور115974570392اليوم األولالباص السادس

عمرو محمد خليل الشويش116800112674اليوم األولالباص السادس

لمياء حسن حسين الشاويش117800112971اليوم األولالباص السادس

سعيد عبد هللا محمود قمر118926990979اليوم األولالباص السادس

سهام عبد محمود قمر119926045147اليوم األولالباص السادس

هدى عبد اللطيف محمد برزق120411908304اليوم األولالباص السادس

دانه اشرف محمد خضر البواب121406012450اليوم األولالباص السادس

فاتن درويش عبد الفتاح شومر122901247445اليوم األولالباص السادس

نسيم طالع طالع جمعه شومر123412371569اليوم األولالباص السادس

اليوم األولالباص السابع

االســــــــــــــــــــــــــــــــمالهويةماليوم األولالباص السابع
مها غازي يونس عابد1902480268اليوم األولالباص السابع

ليلى خالد عبد الرحمن صالح2905821971اليوم األولالباص السابع

وسيم نصار3412368284اليوم األولالباص السابع

محمد نصار4429020720اليوم األولالباص السابع

سرين عطيه محمد صالح5400150363اليوم األولالباص السابع

الريسا اناطولي فالديمير النواصره6410229652اليوم األولالباص السابع

اسكندر عمر عبد الهادي النواصره7400970778اليوم األولالباص السابع

الباص السابع



صفيه عمر عبد الهادي عدوان8400280566اليوم األولالباص السابع

اسماعيل محمد يحيى أحمد عدوان9800449498اليوم األولالباص السابع

ساره اسماعيل محمد يحيى عدوان10429604945اليوم األولالباص السابع

مصطفى اسماعيل محمد يحيى عدوان11434304663اليوم األولالباص السابع

عبد هللا رأفت محمد ابو وطفه12411040629اليوم األولالباص السابع

نسرين حسن علي ابوعلوان13700149370اليوم األولالباص السابع

معتصم محمد عمر أبو علوان14406134940اليوم األولالباص السابع

منتصر محمد عمر أبو علوان15407952134اليوم األولالباص السابع

وائل محمد عمر أبو علوان16424205722اليوم األولالباص السابع

معتز محمد عمر أبو علوان17429419617اليوم األولالباص السابع

شهد محمد عمر أبو علوان18426259537اليوم األولالباص السابع

ناديا جميل محمد الخوالده19413280710اليوم األولالباص السابع

انيس نعيم محمود مقداد20410202311اليوم األولالباص السابع

جهيدة عمر محمد ابو جندي21413325804اليوم األولالباص السابع

صالح الدين ابراهيم محمد ابو جندي22405947300اليوم األولالباص السابع

سيف الدين ابراهيم محمد ابو جندي23408469443اليوم األولالباص السابع

ليمار كوكب ابراهيم محمد ابو جندي24426261145اليوم األولالباص السابع

جانا سرجي سرجي العفيفي25412356982اليوم األولالباص السابع

كريستينا نائل مصطفى العفيفي26411101892اليوم األولالباص السابع
امير نائل مصطفى العفيفي27424039923اليوم األولالباص السابع

نائل مصطفى عبد الهادي العفيفي28900797465اليوم األولالباص السابع

منى زهير حمدان أبو شنب29410097711اليوم األولالباص السابع

ايمان سعيد حسين راضي30800479677اليوم األولالباص السابع

هبه محمود محمد البرعي31803060003اليوم األولالباص السابع

زياد محمد زياد البرعي32413119553اليوم األولالباص السابع

سماح رياض محمد العالول33900615543اليوم األولالباص السابع

اياد فتحي محمد العالول34906300165اليوم األولالباص السابع

احمد محمد خميس سلمان35931689913اليوم األولالباص السابع

ساره اياد فتحي العالول36404588642اليوم األولالباص السابع

يارا اياد فتحي العالول37407704139اليوم األولالباص السابع

ندى اياد فتحي العالول38420405219اليوم األولالباص السابع

فارس اياد فتحي العالول39424405389اليوم األولالباص السابع

دانا اياد فتحي عالول40414618488اليوم األولالباص السابع

كلثوم محمد رشيد العالول41906300124اليوم األولالباص السابع

هناء محمد محرز زقوت42912530433اليوم األولالباص السابع

روحية قاسم العبد نصار43911180255اليوم األولالباص السابع
سلوى سمير شحادة نصار44801830936اليوم األولالباص السابع
ريم سمير شحادة الطيب45802153312اليوم األولالباص السابع
عبد هللا بالل حامد الطيب46800510778اليوم األولالباص السابع
عبد الرحيم رشاد محمد حمادة47916940471اليوم األولالباص السابع

يحيى عبد العال على ابو راس48915539928اليوم األولالباص السابع

باسم يونس حسن ابو زايد49900949082اليوم األولالباص السابع



فادي منير عودة شبير50413039967اليوم األولالباص السابع

ايمن عيد السحباني51962416566اليوم األولالباص السابع

الريسا السحباني52412503468اليوم األولالباص السابع

وليد السحباني53412268724اليوم األولالباص السابع

إبراهيم السحباني54412268732اليوم األولالباص السابع

امير ايمن السحبتني55422526202اليوم األولالباص السابع

اية ايمن السحباني56421863788اليوم األولالباص السابع

يامن ايمنم السحباني57433162807اليوم األولالباص السابع

محمد اسماعيل داود صباح58803875897اليوم األولالباص السابع

بالل البلبيسي59405552811اليوم األولالباص السابع

هدى عبدهللا ابراهيم مسمح60950022491اليوم األولالباص السابع

منى حمد حمدان قشطه61903367746اليوم األولالباص السابع

إرادة خليل ابراهيم قشطه62400873196اليوم األولالباص السابع

مصطفى عبد السالم عبد الجليل زملط63411963242اليوم األولالباص السابع

جيهان مروان خليل شراب64930046081اليوم األولالباص السابع

عبد العزيز جالل محمد العطار65400958120اليوم األولالباص السابع

محمد أحمد تركي طباسي66410225312اليوم األولالباص السابع

جواهر فارس علي النجار67903993848اليوم األولالباص السابع

غدير نبيل حسين النجار68803853142اليوم األولالباص السابع

فردوس محمد عيد النحال69403723695اليوم األولالباص السابع

سونه عبد ربه حماد النحال70928872563اليوم األولالباص السابع

عايشة محمود حسن اسماعيل71916485444اليوم األولالباص السابع

هدى خميس صالح عليان72904283629اليوم األولالباص السابع

يوسف محمد محمد عياده73410055974اليوم األولالباص السابع

سهير علي عبد القادر موسى74961377991اليوم األولالباص السابع

عال عطا ابراهيم الشاعر75410085690اليوم األولالباص السابع

هويده منصور يوسف عطا هللا76901002311اليوم األولالباص السابع

رفقه يونس محمد حمالوي77925935165اليوم األولالباص السابع

هبه قاسم حامد ابو دقن78927397570اليوم األولالباص السابع

عز الدين سلمان محمد بركة79919955567اليوم األولالباص السابع

زيدان محمد سعيد نمر زيدان80921867099اليوم األولالباص السابع

والء مروان علي زيدان81804712271اليوم األولالباص السابع

رزان زيدان محمد سعيد زيدان82433527967اليوم األولالباص السابع

محمد سعيد زيدان محمد سعيد زيدان83435946033اليوم األولالباص السابع

سمر علي عبد المجيد الصيداوي84926684598اليوم األولالباص السابع

محمود حامد شحده محمود الصيداوي85926765892اليوم األولالباص السابع

أحمد محمود حامد شحده الصيداوي86427474747اليوم األولالباص السابع

عبد الرحمن محمود حامد شحده الصيداوي87429000607اليوم األولالباص السابع

محمد جهاد خليل حافظ88701046104اليوم األولالباص السابع

أحمد عواد سالم ابو تيلخ89989128178اليوم األولالباص السابع

نعامه محمد سليمان ابو تيلخ90959333949اليوم األولالباص السابع

حنان أحمد محمد شتات91964805303اليوم األولالباص السابع



يسرى علم الدين شحاده ابو لبده92800194953اليوم األولالباص السابع

روان سليمان حامد ابو لبده93421318304اليوم األولالباص السابع

ريم سليمان حامد ابو لبده94424411692اليوم األولالباص السابع

رغد سليمان حامد ابو لبده95422358820اليوم األولالباص السابع

سما سليمان حامد ابو لبده96433499779اليوم األولالباص السابع

مريم سليمان حامد ابو لبده97440015287اليوم األولالباص السابع

اعتدال محمد عبد الرحمن حمدان98913256368اليوم األولالباص السابع

مروه محمد عبد الرحمن ابو علوان99913256343اليوم األولالباص السابع

تهاني عصام قاسم ابو عاصي100800274086اليوم األولالباص السابع

محمد فتحي محمود أبو عاصي101900212689اليوم األولالباص السابع

ريما بالل فتحي أبو عاصي102803558027اليوم األولالباص السابع

اسراء عادل سليمان ابوعاصي103803558071اليوم األولالباص السابع

ياسين محمد فتحي ابو عاصي104415383694اليوم األولالباص السابع

يوسف بالل فتحي أبو عاصي105414612986اليوم األولالباص السابع

جنى محمد فتحي ابو عاصي106452091481اليوم األولالباص السابع

سجى محمد فتحي ابو عاصي107437060056اليوم األولالباص السابع

عبد القادر احمد عبد العزيز ثابت108967710666اليوم األولالباص السابع
عبد الحميد احمد عبد العزيز ثابت109915307342اليوم األولالباص السابع
محمد ابراهيم عبد هللا ابو شاويش110410051445اليوم األولالباص السابع

سليمه محمد محمد ابو شايوي111410528053اليوم األولالباص السابع

ابراهيم محمد ابراهيم ابو شاويش112404741480اليوم األولالباص السابع

ندى محمد ابراهمي ابو شاويش113409027539اليوم األولالباص السابع

محمد محمد ابراهيم ابو شاويش114422545582اليوم األولالباص السابع

عبد هللا نصر هللا سليمان ابو حماد115412311912اليوم األولالباص السابع

فتحيه نصر هللا ابو رشوان1168029734238اليوم األولالباص السابع

بالل خالد اسعد البيروتي117401956792اليوم األولالباص السابع

كمال جميل الهباش118935203752اليوم األولالباص السابع
جميل كمال الهباش119400768156اليوم األولالباص السابع
احمد مرتضى ابو دياب120405421041اليوم األولالباص السابع
محمود ايو ديابس121962681276اليوم األولالباص السابع
عمر نعيم محمد عز الدين122931272579اليوم األولالباص السابع
يسرى يوسف عبد هللا عز الدين123974892846اليوم األولالباص السابع

اليوم األولالباص الثامن

االســــــــــــــــــــــــــــــــمالهويةماليوم األولالباص الثامن
ياسمين محمد عبد اللطيف البطنيجي1905459657اليوم األولالباص الثامن

اية حسن محمد البطنيجي2408441400اليوم األولالباص الثامن

الباص الثامن



بيسان حسن محمد البطنيجي3409285277اليوم األولالباص الثامن

محمد حسن محمد البطنيجي4421167339اليوم األولالباص الثامن

أحمد حسن محمد البطنيجي5424021715اليوم األولالباص الثامن

تسنيم حسن محمد البطنيجي6412402745اليوم األولالباص الثامن

كريم حسن محمد البطنيجي7412402737اليوم األولالباص الثامن

يامن حسن محمد البطنيجي8434811816اليوم األولالباص الثامن

منيب زهر اسماعيل أبو قص9922870217اليوم األولالباص الثامن

ريهام ناصر صباح قريبة10410067862اليوم األولالباص الثامن

فواز هاشم فواز أبو حدايد11802169847اليوم األولالباص الثامن

عيده سليمان صالح ابو جياب12953176161اليوم األولالباص الثامن

أحمد ابراهيم أحمد زقوت13911230555اليوم األولالباص الثامن

غدير يوسف توفيق ابو طه14410165344اليوم األولالباص الثامن

كريم عبد الباسط محمد ابو طه15408555894اليوم األولالباص الثامن

يوسف عبد الباسط محمد ابو طه16408555902اليوم األولالباص الثامن

محمد عبد الباسط محمد ابو طه17421060302اليوم األولالباص الثامن

زايد عبد الباسط محمد ابو طه18429567464اليوم األولالباص الثامن

صفيه عزت يوسف الدويك19410165336اليوم األولالباص الثامن

ناجي يوسف توفيق الدويك20405923772اليوم األولالباص الثامن

توفيق يوسف توفيق الدويك21410165369اليوم األولالباص الثامن

مي توفيق يوسف الدويك22431543222اليوم األولالباص الثامن

نور محمود صبح السيد23804702843اليوم األولالباص الثامن

إيمان محمود صبح السيد24403256647اليوم األولالباص الثامن

محمد محمود صبح السيد25406047290اليوم األولالباص الثامن

االء محمود صبح السيد26408818011اليوم األولالباص الثامن

فرحه عليان موسى الرجودي27802061341اليوم األولالباص الثامن

وتين طارق جمال شلط28434133138اليوم األولالباص الثامن

نهله رمضان اسماعيل مطر29976089128اليوم األولالباص الثامن

رمضان عاطف عبد الرحمن مطر30422624650اليوم األولالباص الثامن

منذر رأفت فؤاد أبو شعبان31966566440اليوم األولالباص الثامن

معزوزة مصطفى ديب الباز32920003076اليوم األولالباص الثامن

جمال محمد عبد القادر الباز33974055154اليوم األولالباص الثامن

سميرة على يوسف العيلة34910828276اليوم األولالباص الثامن

عبد الحميد لطفي خليل العيلة35906190939اليوم األولالباص الثامن

ازهار فؤاد السمك36903490332اليوم األولالباص الثامن
محمود فؤاد السمك37901322180اليوم األولالباص الثامن
احمد فؤاد درويش السمك38906649553اليوم األولالباص الثامن
احمد حسام البزم39803355551اليوم األولالباص الثامن
زهر فؤاد درويش السمك40910732056اليوم األولالباص الثامن
برهم حامد ابو ارجيله41700420805اليوم األولالباص الثامن
محمود محمد البطران42901280446اليوم األولالباص الثامن
محمد عبد الفتاح البطران43924421613اليوم األولالباص الثامن



زكية السيد الشيخ44927269720اليوم األولالباص الثامن
سارة محمد الشيخ45407700509اليوم األولالباص الثامن
محمد باسم على الكريم العطل46401243274اليوم األولالباص الثامن
يوسف رمضان حسن ابو الشافعي47909930158اليوم األولالباص الثامن

عطاف عبد ربه ابو غياض48935340380اليوم األولالباص الثامن

قاسم موسى حسن الزعانين49410024491اليوم األولالباص الثامن

ليث قاسم موسى الزعانين50404193435اليوم األولالباص الثامن

رهام على احمد منصور51800653675اليوم األولالباص الثامن

ماهر وصفي احمد وشاح52924920804اليوم األولالباص الثامن

محمد ناهض وصفي وشاح53400914552اليوم األولالباص الثامن

ثروت ناهض وصفي وشاح54802764555اليوم األولالباص الثامن
سمير حسين محمد الملفوح55916226087اليوم األولالباص الثامن

ريم زكي عبد هللا الملفوح56903287027اليوم األولالباص الثامن

دانا سمير حسين الملفوح57414760702اليوم األولالباص الثامن

حال سمير حسين الملفوح58414760710اليوم األولالباص الثامن

محمد سمير حسين الملفوح59413095449اليوم األولالباص الثامن

احمد سمير حسين الملفوح60452284342اليوم األولالباص الثامن

خديجه جبر عبد هللا زيدان61701005293اليوم األولالباص الثامن

وسيم حسن محمد ابو شقيره62900689965اليوم األولالباص الثامن

مريم حسن أبو شقير63701056319اليوم األولالباص الثامن

عاطف محمود علي أبو هالل64701056301اليوم األولالباص الثامن

باسمه ديب سالم الشلفوح65907731541اليوم األولالباص الثامن

تسنيم احمد الشلفوح66411041775اليوم األولالباص الثامن

اسيل حسن ابو زبيدة67410177828اليوم األولالباص الثامن

حنين حسن ابو زبيدة68411933740اليوم األولالباص الثامن

فاطمه حسن اسماعيل الباز69962330734اليوم األولالباص الثامن

نور الهدى عبد الفتاح محمد ظاهر70410170351اليوم األولالباص الثامن

سها عبد الفتاح محمد أبو عودة71410221865اليوم األولالباص الثامن

عادل صالح محمد نصر72925822918اليوم األولالباص الثامن

عامر عادل صالح نصر73800437295اليوم األولالباص الثامن

جبريل محمد عبد الفتاح المصري74940207871اليوم األولالباص الثامن

اميره أحمد عبدهللا المصري75945202901اليوم األولالباص الثامن

أيوب جبريل محمد المصري76908977531اليوم األولالباص الثامن

محمد سرحان يحيى سالم77911961001اليوم األولالباص الثامن

فريد رجب مرعي سالم78908055247اليوم األولالباص الثامن

حسين حسين علي وادي79911185734اليوم األولالباص الثامن

عيده عبدهللا محمد النجدي80975316753اليوم األولالباص الثامن

فايزه مصطفى سالم وادي81974870453اليوم األولالباص الثامن

عبد هللا حسين حسين وادي82404314197اليوم األولالباص الثامن

صباح انور شعبان الترك83966575938اليوم األولالباص الثامن

جهاد خالد محمد الهمص84800872780اليوم األولالباص الثامن

رائده سهيل عزات محمود الهمص85802030304اليوم األولالباص الثامن



فيروز عيسى صالح خضر86951652726اليوم األولالباص الثامن

كفايه محمد ابراهيم طباشه87901516302اليوم األولالباص الثامن

سريه عبد القادر موسى النجار88908435449اليوم األولالباص الثامن

فوزيه ابراهيم شعبان ابو سمك89906264262اليوم األولالباص الثامن

فريد عبد المجيد محمد ابو سمك90955012083اليوم األولالباص الثامن

رياض أحمد محمد ابو دقه91988911509اليوم األولالباص الثامن

هيام ابراهيم محمد ابو دقه92944185263اليوم األولالباص الثامن

ندى رياض أحمد ابو دقه93410529499اليوم األولالباص الثامن

دنيا أحمد محمد ابو دقه94934320540اليوم األولالباص الثامن

جميله محمود اسماعيل قويدر95903992485اليوم األولالباص الثامن

عبد المنعم عبدهللا أحمد عابد96802668582اليوم األولالباص الثامن

نور ناجي عوده سويلم97949836498اليوم األولالباص الثامن

نجود حسن شحدة جبريل98411918881اليوم األولالباص الثامن

عزة هشام مرزوق سلوت99400507216اليوم األولالباص الثامن

جهاد جمال مسلم المغايضه100413377474اليوم األولالباص الثامن

مدلين محمود علي الدغمه101400144093اليوم األولالباص الثامن

ايات خليل محمد الدغمه102924958374اليوم األولالباص الثامن

سهير محمود عوض سلوت103940726243اليوم األولالباص الثامن

أحمد محمود جودت ابو شرخ104402982888اليوم األولالباص الثامن

ثائر طافش منجد بربخ105802325738اليوم األولالباص الثامن

رضا مصطفى سليم مدوخ106955787304اليوم األولالباص الثامن

عبد الكريم منذر محمود مدوخ107403006190اليوم األولالباص الثامن

محمد منذر محمود مدوخ108405251133اليوم األولالباص الثامن

محمود طافش منجد بربخ109804485720اليوم األولالباص الثامن

ميسر عبد الهادي محمد المشلح110920835360اليوم األولالباص الثامن

منال ابراهيم محمد شيخ العيد111412300626اليوم األولالباص الثامن

سوسن مصباح صبحي مشلح112900844465اليوم األولالباص الثامن

ماجد نعيم علي معروف113927391276اليوم األولالباص الثامن

عادل رزق حسين ابو حيه114932335359اليوم األولالباص الثامن

جمال محمد محمود الهور115909907487اليوم األولالباص الثامن

رزق محمد رزق ابو حيه116906629415اليوم األولالباص الثامن

سامر جمعه محمد الهور117400915211اليوم األولالباص الثامن

أحمد محمود اسماعيل الشنباري118926989831اليوم األولالباص الثامن

زين العابدين أحمد محمود الشنباري119403694987اليوم األولالباص الثامن

نمر محمد نمر النفار120912320470اليوم األولالباص الثامن

احمد نمر محمد النفار121801049677اليوم األولالباص الثامن

عفاف اسعد احمد النفار122926086968اليوم األولالباص الثامن



اليوم األولالباص التاسع

االســــــــــــــــــــــــــــــــمالهويةماليوم األولالباص التاسع
منال سمير رشاد اليازجي1900611369اليوم األولالباص التاسع

عادل مالحي فرج ابو الحصين2975337635اليوم األولالباص التاسع

االء وليد سعد هللا اليازجي3409298924اليوم األولالباص التاسع

رضا أحمد محمود ابو الحصين4802007567اليوم األولالباص التاسع

اشرف محمد نصار ابو عمرة5800605685اليوم األولالباص التاسع

بدر عوده محمد ابو عمرة6901494526اليوم األولالباص التاسع

ظريفة محمود محمد البغدادي7940016249اليوم األولالباص التاسع

محمود يوسف محمود النجار8410117303اليوم األولالباص التاسع

ماهر صبري محمد المطوق9915826150اليوم األولالباص التاسع

فرحه أحمد محمود المطوق10902525864اليوم األولالباص التاسع

حسام الدين محمود عبد الفتاح البغدادي11965038342اليوم األولالباص التاسع

اسامه حسام الدين محمود البغدادي12801444530اليوم األولالباص التاسع

امل أحمد ابراهيم زنون13900321555اليوم األولالباص التاسع

دولت ياسر حسين زنون14803395565اليوم األولالباص التاسع

ياسر حسين موسى زنون15910429455اليوم األولالباص التاسع

هناء ابراهيم حسين ابو جزر16903114692اليوم األولالباص التاسع

باسمه يونس موسى ابو جزر17410226401اليوم األولالباص التاسع

وسيم محمود محمد شراب18910960459اليوم األولالباص التاسع

محمد وسيم محمود شراب19906732094اليوم األولالباص التاسع

رئيسة محمد ابراهيم ابو عمر20919268730اليوم األولالباص التاسع

وليد سليم سلمان ابو عمر21908341019اليوم األولالباص التاسع

شاديه يوسف محمد حميد22944823871اليوم األولالباص التاسع

سعيد صالح محمد قشطه23920635364اليوم األولالباص التاسع

راضي سعيد صالح قشطة24404589574اليوم األولالباص التاسع

عمار ياسر عبدهللا التلمس25801193020اليوم األولالباص التاسع

صبحية عطيه سالمه الغلبان26928349851اليوم األولالباص التاسع

سماح جالء عبد هللا التلمس27804044113اليوم األولالباص التاسع

اسماء فؤاد ابراهيم الغلبان28802720771اليوم األولالباص التاسع

عبد هللا ياسر عبدهللا التلمس29801054834اليوم األولالباص التاسع

نسمه حسين محمود الغلبان30403033186اليوم األولالباص التاسع

سماح عوني عايش ابو عاصى31800128530اليوم األولالباص التاسع

فتحي سليمان محيسن السعايده32801099524اليوم األولالباص التاسع

خضره عميره محمد المعني33975331737اليوم األولالباص التاسع

شحيبر عيد سعيد شحيبر34917345233اليوم األولالباص التاسع

عوني أبوعون35959986878اليوم األولالباص التاسع

عائده علي عبدهللا ابوعبدو36959770710اليوم األولالباص التاسع

دعاء اسعد فهمي شبير37804520617اليوم األولالباص التاسع

امل سالم محمد ابو دقه38946399631اليوم األولالباص التاسع

وفاء أحمد حسين ابو شاب39932075518اليوم األولالباص التاسع

الباص التاسع



اياد صبري أحمد الفيومي40906529151اليوم األولالباص التاسع

جهاد عبدهللا حسن عويضه41938779444اليوم األولالباص التاسع

ياسر أحمد عبد المجيد عبد العاطي42901250241اليوم األولالباص التاسع

محمود ياسر أحمد عبد العاطي43429225899اليوم األولالباص التاسع

نعيمة حسن حمدان44939155347اليوم األولالباص التاسع

معين عبد القادر محمد حمدان45905891735اليوم األولالباص التاسع

مرواء معين عبد القادر أبو حسان46803488175اليوم األولالباص التاسع

عبد العزيز أبو حسان47452260029اليوم األولالباص التاسع

فدوى احمد محمد الشاعر48901376277اليوم األولالباص التاسع

عالم وائل فتحي النديم49402972327اليوم األولالباص التاسع

فريح مصطفى فريح ابو مدين50912279890اليوم األولالباص التاسع

عدالة ابراهيم حسين ابو مدين51914565502اليوم األولالباص التاسع

نهال شفيق رفيق ابو مدين52926764549اليوم األولالباص التاسع

حسام حسين حسن حمدان53402958805اليوم األولالباص التاسع
سمير ناهض محمد بصلة54802315374اليوم األولالباص التاسع
حسين محمد احمد ابو سويلم55400918538اليوم األولالباص التاسع
امجد عبد القادر توفيق ابو طعيمة56402204432اليوم األولالباص التاسع
محمد داوود عبد الفتاح مهنا57803333509اليوم األولالباص التاسع
محمد حسن عبد السالم عوض58800119521اليوم األولالباص التاسع
عبد هللا محمود عبد هللا عوض هللا59900879917اليوم األولالباص التاسع
افنان جميل حسن الفرا60802954578اليوم األولالباص التاسع

محمد عبد الرحمن حلمي الفرا61432400919اليوم األولالباص التاسع

النا عبد الرحمن حلمي الفرا62433726767اليوم األولالباص التاسع

أحمد جميل حسن الفرا63801758426اليوم األولالباص التاسع

وجدان عبد هللا حسن دياب64953104437اليوم األولالباص التاسع

وسيم سهيل رزق دياب65900217878اليوم األولالباص التاسع
رهام محمود مصطفى دياب66901324087اليوم األولالباص التاسع
محمد وسيم سهيل دياب67409273323اليوم األولالباص التاسع
حازم عارف رمضان أبو شعبان68906702832اليوم األولالباص التاسع

هويده حموده عبد ابو صبح69905389078اليوم األولالباص التاسع

ادهم فوزي حسن ابو صبح70404649774اليوم األولالباص التاسع

أحمد فوزي حسن ابو صبح71407131127اليوم األولالباص التاسع

محمد فوزي حسن ابو صبح72408970374اليوم األولالباص التاسع

عبد هللا فوزي حسن ابو صبح73421243940اليوم األولالباص التاسع

حال فوزي حسن ابو صبح74423821305اليوم األولالباص التاسع

محمود فوزي حسن ابو صبح75434519278اليوم األولالباص التاسع

مريم عبد النعيم مصطفى احمد76941381519اليوم األولالباص التاسع

شفوقه محمد عبدهللا عثمان77902251339اليوم األولالباص التاسع

ميساء خليل عبد الهادي عثمان78803436823اليوم األولالباص التاسع

منار موسى سعد شموط79944822964اليوم األولالباص التاسع

هند كمال يونس القدره80804470946اليوم األولالباص التاسع

خليفه محمد جندي القدره81414613000اليوم األولالباص التاسع



دينا محمد حسن ابو شرخ82400525085اليوم األولالباص التاسع

لمياء عبد العزيز احمد الجمل83900144767اليوم األولالباص التاسع

نور هاني عاطف أبو زهري84400956447اليوم األولالباص التاسع

محمد موسى سالمه فرج85410504344اليوم األولالباص التاسع

عالء نبيل طه فسفوس86802025759اليوم األولالباص التاسع

غدير سليمان حمد النحال87803821503اليوم األولالباص التاسع

ايمان محمد عطيه الحاج88800420333اليوم األولالباص التاسع

محمد أحمد محمد الغلبان89909658858اليوم األولالباص التاسع

فتحية محمد محمد الغلبان90900181496اليوم األولالباص التاسع

نداء محمد أحمد الغلبان91803287036اليوم األولالباص التاسع

كريم محمد أحمد الغلبان92407811678اليوم األولالباص التاسع

سلوى سعيد هاشم أبو شعبان93410539043اليوم األولالباص التاسع

سالي رفعت خميس شعت94800316119اليوم األولالباص التاسع

نضال عصام فايز شعت95409285905اليوم األولالباص التاسع

نغم عصام فايز شعت96421466921اليوم األولالباص التاسع

مياده عصام فايز شعت97421780032اليوم األولالباص التاسع

نوران عصام فايز شعت98429318355اليوم األولالباص التاسع

ياسر عرفات عصام فايز شعت99432413409اليوم األولالباص التاسع

ريهان عصام فايز شعت100433978830اليوم األولالباص التاسع

منى خالد عودة الغلبان101803287705اليوم األولالباص التاسع

رفيف محمد فؤاد الغلبان102432098580اليوم األولالباص التاسع

ميار محمد فؤاد الغلبان103434035762اليوم األولالباص التاسع

ماجده فرج محمد زعرب104914026117اليوم األولالباص التاسع

امل محمد عبد زعرب105931501076اليوم األولالباص التاسع

عبير سعيد بشناق106801052101اليوم األولالباص التاسع

احمد محمد بشناق107421115676اليوم األولالباص التاسع

ماسة أحمد سعيد العشي108437354822اليوم األولالباص التاسع

سعيد محمود شعبان العشي109913195798اليوم األولالباص التاسع

ايه عامر احسان العشي110400192175اليوم األولالباص التاسع

منال عبد اللطيف محمد ابو دقه111800907388اليوم األولالباص التاسع

مريم خليل حامد االعرج112909372260اليوم األولالباص التاسع

أحمد حسن علي االعرج113408434280اليوم األولالباص التاسع

مهند طه سالمه حلس114801035429اليوم األولالباص التاسع

زينه عبد الرحمن توفيق حلس115701034266اليوم األولالباص التاسع

طه األمير مهند طه حلس116436899199اليوم األولالباص التاسع

ياسر عبد الرحيم على الصوالحة117800245037اليوم األولالباص التاسع






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































