
رقم الهويةاالسمالرقمرقم الهويةاالسمالرقم
852935188تامر مهنا موسى الزغاري9132191501محمد رسمي عيسى ضميري1
852884303مروى  بشير فرح مسلم8591088622ليلى محمد عبد الرحمن الشوبكي2
853995074نور محمد أحمد ذويب8534161213هاشم محمد صابر ظاهر3
852806298آالء محمد احمد صباح8534062394اباء حكم زهير اسناف4
850458142لطيفة ياسر عبد الغني الربايعة8545458525جمال عبد الناصر احمد عودة5
949658496محمد ابراهيم موسى زواهرة8511251046عبد الرحمن جمال سبتي برغوثي6
853497881محمد موسى أحمد غصون8531118967معتز نسيم فالح صالح7
851101741منار محمد سليمان ابودية8524085828هدى ابراهيم على ابودية8
3346453احمد عوده محمد عيد9
850783192اسحق خالد صالح عسالي10
رقم الهويةاالسمالرقم85080819االء موسى حمزة عبدالصمد11
853900678سامي مشرف ياسر دراغمة8533825961سليمان سليمان"محمد تيسير"بيان 12
907543409االء جمال حسين مرعي8511251952سعيد نضال سعيد سحويل13
853313054معاذ عوض محمود ابوزيد9502431623صفوت صالح خليل الزعارير14
851862771احمد سروات احمد الجمال8527507854عالء احمد ابراهيم عيسى15
850070871حسن محمد حسن ابو سالمة8532973495محمد اديب محمد سعد16
853620227عمر نور حسين ابو الرب8536473526مرام حسني علي دحادحة17
853803138مراد زاهر عبد قاللوة4115185177مالك ياسين احمد جبر18
850672734أحمد محمد مصطفى أبو الزين4113843658يوسف كمال حسني عساف19
850612466احمد تيسير محمد عبادي8532677979احمد عبد الكريم اسماعيل ابداح20
850260423جهاد حاتم محمود الشروف85197772810بشار سعيد فايق أسعد21
852031087محمد جمال طاهر ابو شمله85227287111روان محمود يونس صيام22
850685173محمد رفيق سليمان حسين92186296712سمير فخري خليل حجازي23
850071085محمد محي الدين فايق حج احمد85222766913عبداهلل داود اسعد ابو ناصر24
851392779نور فالح احمد سمار85348892214فراس حسن محمد سلهب25
308500305مروة عمر احمد ابوفرحة26
853935211مريم امين عبد الرحمن عليان27

رقم الهويةاالسمالرقم
851592352آالء سمير عز الدين شرباتي1

85961498ابتسامة أحمد يونس نمورة2رقم الهويةاالسمالرقم
854259686رغد بريغيث محمد بريغيث4112978983حسام باسل فؤاد مبارك1

(2)بيت لحم كشف رقم / محاسب(1)رام اهلل كشف رقم / محاسب

(3)جنين كشف رقم / محاسب

(4)نابلس كشف رقم / محاسب

(5)الخليل كشف رقم /محاسب



850882176محمد خليل سليمان اطبيشة8543533804مصعب حاتم مصطفى حسن2
999850357ناجي سدر" محمد شحادة"ناجي 8514772085ميناس نايف عبدالهادي شعالن3
852037266يوسف حسين عبد الهادي عادي8504559736يحيى حسام عبد العزيز جرادات4
911793966بالل عادل محمد الصوص8504522697سائد محمود روحي عكه5
851805788منتصر انور جمال عوض8536793068نسيم يحيى ابراهيم الشعار6
851092833مرقه" محمد سعيد" "محمد فايز"ندى 8523058199محمد اسماعيل ابراهيم دويكات7
852477876وسيم حسن سالم دويكات8
853447910زينة ماهر سامي عبوة9
رقم الهويةاالسمالرقم852309046محمد معين صبحي طبنجة10
906159462كتوت محمد محمود كيان33447941منى عبدالباسط يوسف حسن11

308518232دويك صدقي زكريا أكرم2

401421508بشارات حسين محمد ميساء3

410702864فريجة أحمد حكمت ديانا4

906169131شقير عبدهللا يوسف عاطف5

853405777مراد يوسف صالح علي6

851829747عالقمه فارس بسام فارس7

850438391صوافطة محمدفريد تحرير8

852032564حمامرة نمر احمد منار9

410248058مرزوق محمد مرزوق اسماء10

853402204حمدان محمد احمد محمد11

852402361صبيح محمد سالم محمود12

(6)موظف اعالم كشف رقم 


