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850507740الصعابنه حسني فتحي أسماء8548078562عرام ابو علي عيسى أسامة2

907182901جرار محمد أحمد أمجد9371739203زماعرة الرحمن عبد عمر أسماء3

852027309الصعابنة حسني فتحي أمنة8519090854هنيني محمد يوسف أمينة4

851758821عيسه صادق عفيف ابراهيم8514111575عبيد غياض تيسير ابراهيم5

850686122الناطور علي عودة احمد621716الدودة موسى اسماعيل احمد6

851678730بكر ابو مفلح غالب احمد9103529397طوباسي احمد خليل احمد7

853267326كتانه احمد معزوز احمد9203201658خالف محمد القادر عبد احمد8

852476415حواورة محمود روحي اسامة8003451599القهوجي توفيق الكريم عبد احمد9

852190677عيد اللطيف عبد محمد انس85117979610الخورة الوهاب عبد فخري احمد10

854830635حسين دار حسين محمود ايمان85032714911العطاونة محمود نعيم احمد11

914238035عزام راشد عماد ايمن85062795112اغريب الوهاب عبد سعدي اروى12

9144591512عطاطره محمد عمر ايناس85431182613العناني سليم عالء اريج13

947598678الرب ابو محمد حسين ايهاب85140578714الرواشدة محمود طالل اسامه14

905342317عزام حمدان شوقي باسل85141369015نتشه المجيد عبد مصطفى محمد اسامه15

941598823غنام عبالرحمن فيصل تسنيم49558312816ذيب ابراهيم محمد اسراء16

850431594محمد محمد اللطيف عبد ثائر85301977217قراجه حسين محمود اسالم17

852439678جرادات اديب نجيب ثائر90486027718عمر ابو ابراهيم وليد اسالم18

850078296شامي محمود رشيد جهاد85950956419هنيني محمد يوسف اسماء19

854148699جالد موسى صابر جواد99838041420رواشدة اسماعيل عيسى اسماعيل20

850434913حردان ناجي اسعد حسام94840691321نصار رضوان ناجي اشرف21

852278951قنوح عيسى حسن حسام948400691322نصار رضوان ناجي اشرف22

853595148الرزي محمد عزالدين خالد85873955223منشار ابو محمد سمير اماني23

850536640محمود محمد الكريم عبد رافد85117586924الحرباوي جميل خالد امجد24

853663590أبوالرب أمين أمين ربى85081607525ابوعرام خليل يوسف امجد25

907091201ربايعه جميل نعيم ربيع41043806326غانم احمد ابراهيم امنة26

922372016قرارية عقل علي رنا85438733927العالنة محمود جمال انس27

853594695يوسف عقاب محمد رنا85381124828أبوزنيد سالم رزق انس28

905148763جرار محمد أحمد زبيدة94690382029وريدات ابراهيم راجح ايمان29

850765884حمامره نايف سمير ساهر155738730مجاهد محمد عايد ايمان30

(2) رقم كشف جنين/ كاتب(1) رقم كشف الخليل/ كاتب



852917343عباهره فايز مثقال ساهر85263169631حنتش يوسف الهادي عبد ايمان31

918788621عطاري سعيد جمال سهير85110019832بكري حماده هشام ايمان32

921593745حمارشه محمد تيسير شادي247686133احمد سيد ابراهيم اسماعيل ايمن33

854833720غنمه كمال نضال شادي91513169234نجار محمود جبريل ايمن34

853793487ابوحامد صالح هيثم شيماء85457178335زعارير خليل نعيم ايمن35

851854646الرب ابو فايق عزت صهيب85356596836الفروخ عيسى عطا ايه36

854016730حماد ابو عارف موسى عارف92015076937الكرابليه الحافظ عبد هللا عبد ايهاب37

850107356عبوشي عباس احمد عباس85293916438الشدفان الفتاح عبد أحمد باسم38

914236401سعيد فرحان غسان عال85299967139عمرو العزيز عبد يوسف براء39

941132342سالم  محمود احمد عالء85167398840حنتش يوسف احمد بسام40

854074036ابراهيم امين عمر الدين عالء85286941141قنيبي سالم تيسير محمد بيان41

858558588دراغمة احمد خالد عالء95014155642الحموري حافظ وسيم بيان42

852577576سهمود احمد ياسين فادي93716349143زامل عامر ابراهيم تمارا43

938031631طالب ابو الرحمن عبد اسماعيل فاطمة85159596744القزقي احمد الجليل عبد جمانة44

904515046سعيد جريس سمير كيتي85200277345أبوعقيل سلمان أحمد جهاد45

853799534\++ حمارشه محمد يوسف ماهر85034028246دعدرة محمد الكريم عبد جهاد46

946308632سّمور أحمد ابراهيم محمد85042692247اطميزة يوسف محمد جهاد47

852203561عياد فايز باسم محمد85374203948هور طه محمود جهاد48

852914670حرزهللا حسين حمزه محمد85954402549الشعور يونس الكريم عبد جواهر49

906855028يونس امين رؤوف محمد94558348250الجعبري اسحق يحيى جوده50

850798190دراغمة مطاوع سمير محمد85065660451شوابكه حسين فيصل حسين51

851837809عبيد ابو حسن اللطيف عبد محمد85376131052الرجبي حمادة حمدي حمادة52

411443328قرارية رشيد فوزي محمد85466106353خالف محمد القادر عبد حمزة53

850958992نعيرات عوض قاسم محمد85057787554الشرباتي عثمان اكرم حنان54

854210846العارضة مبدا محمود محمد85103802655عمرو خميس محمد حنان55

946113874عبادي محمد تيسير محمود41158080656العرب محمد رسمي حنين56

850501875سمودي احمد محمد معاذ90750878257خمايسه محمد الرحمن عبد خالد57

853626133عوض محمد سالمة منار92166861258حرب جابر محمد خالد58

851685528عبيدh محمود شاكر منى85430998659بدارين حمد سالم دعاء59

853781870ابوالرب فايق عزت مها92153423660النتشة الدين عالء سالم دعاء60

946603169الصوص علي محمود مهند85442104761جوابرة راغب نعيم دعاء61

908126618وحده قاسم يوسف مياده91205594462الرزاق عبد محمد يوسف ديانا62

859948713.سرحان فايز عدنان ميس85299313863اسعيد راشد نبيل ديما63



976894923قصراوي احمد محمد ميس85141348464خمايسه محمد ماجد رأفت64

1387944محمد علي سعيد ميساء85109507565حمدان مصطفى حسين رائد65

85175865جرار محمد احمد نور85071406466شرباني رشدي غسان راسم66

3275535-عبيد يوسف زهير هالة85306107567عمرو محمد احمد رامي67

3275535عبيد يوسف زهير هالة90748924968سنقرط السميع عبد اسماعيل ربيحه68

946301256ابراهيم محمد علي همام41078261969عصب ابو امين يسري رنا69

914238696عويس يوسف فالح هيثم85269933970ابوريان حجازي سعدي روان70

852695402سيوري رضوان نواف محمد روزة71

850628223كرجات محمود محمد روال72

الهوبه رقماالسمالرقم851912600نيروخ خليل عدنان روند73

936856251تايه مصطفى المجيد عبد أيهم8528994591محمد أوالد محمد الحميد عبد سالم74

9479099252Hind shawkat AburaedT914569الدويك سعيد ابراهيم سامر75

9505736263Rami Sameer Raji AL Haj950345172سراحنة عيسى محمد سامر76

853980621باطيه سمير سيف9117421204شاللفه الفتاح عبد نايف ساهر77

854201894الترتير الحميد عبد ابراهيم أبرار8507470645اسعيد مصطفى عبدهللا سعديه78

851533885مغربي"  حسن محمد"  سعيد أحمد8531734826جرادات حامد اسماعيل سلطان79

906459276عمر عبدهللا" توفيق محمد" أسامة8586588597الشريف الغفار عبد محمد سمر80

852475433قيسي أحمد جابر أسامه8598753618شرحة حسين محمد سنابل81

411588111حسون محمود متعب أسماء4023045709اخليل عزيز راسم سندس82

914237508بغدادي جميل غسان أشرف94321718210كرجة أحمد محمد سهى83

854220118أسمر فوزي ياسر أمير85375877911حمدان محمود توفيق سوزان84

858542723عياط شعبان جمال أنس85121703412البربراوي خليل العزيز عبد شفاء85

853434439نجار جميل نضال أوليانا90987244213التميمي عمر خالد شهرزاد86

852333202سروجي محمد خالد ابراهيم85008614114الخاليلة اسماعيل موسى شهيد87

850565896ابورعد محمد ابراهيم احمد93717304515حجة نايف محمد شيرين88

854908670صفدي احمد تيسير احمد85476943616عدم محمود خالد صالح89

853194041استيتية لطفي محمدتوفيق احمد41121373917نعمان الهادي عبد محمد ضحى90

910456524الحطاب العزيز عبد سمير اسامة85203947818عويوي شكري الدين سعد عادل91

853225044العظمه صالح حسام اسامه85136121219حسين ابو سالم فضل عامر92

854166790نزال جابر احمد الكريم عبد اسامه85425622920زعنونة محمد اسماعيل الكريم عبد93

2888956عرفات عفيف محمد اسامه85196341321الكباش ابو عبدهللا ناجي عبدهللا94

851987149مصري هاشم محمود اسماء99968084622شمالي علي أسعد عبير95

853571826سويدان الرحمن عبد عامر اسيد85048006223هنيني حسن زهير عبير96

(3) رقم كشف نابلس/ كاتب



949960843مجدالوي محمد ضرار اكتمال90715913124نصار حسين محمد عالء97

851146985عبود زكي محمود االء350410325أيوب عودة ممدوح عالء98

9509049950السركجي محمد نعيم االء97274344726صايمه ابو المحسن عبد بدر عمر99

914293733طاحون ابراهيم عمر باهلل المعتصم85481586727عويوي شكري الدين سعد عمر100

850347436زباد احمد سامي الهام85473943028العرقان عامر"محمدسمير"عنان101

850136946شله خليل ابراهيم امل85463291629طه محمود يسري عهد102

852753193يوسف حج يوسف خالد انس99984195030هرينات حسن محمود فؤاد103

946590387حسين سعيد عادل انس85121891731قاضي علي بدر فادي104

910639988اسماعيل يوسف الرحمن عبد انس85926530832دبابسة محمود محمد فادي105

936852797الزقله احمد جمال انصار85501117733سليم خليل عمر فاطمة106

3355566مصطفى حسن عمر اياد94159698334العدم الحافظ عبد محمد فاطمة107

852516756الخليلي احمد هللا فتح اية85446703235دودين طه محمود فداء108

859004525النادي عباس يوسف اية85103343136عادي محمد محمود فداء109

1774615ماضي حسين فؤاد ايمان93615516737الرجوب حماد عبدالحفيظ فهد110

851495945صوالحة هللا عبد غسان ايناس90139839638زلوم يعقوب الجبار عبد فواز111

149074صالح محمد فائق ايهاب93616891339نصار حسين محمد فيصل112

2873453صباح العزيز عبد سعود بديع8504254340بطران ربه  عبد  كفا113

850288028عودة بني عبدالرحيم عماد بكر92153535741جنازره محمد جميل كميليه114

401564794يوسف شيخ فياض محمد بهاء85295100342المشارقة عايد اكرم لؤي115

850079302شرفا محمد هاني بهاء85088307543عطاونة محمود نعيم لؤي116

854217726شرقاوي علي جمال بيان85911582644زيدات رشيد حامد ليث117

860171412عفانة توفيق المنعم عبد توفيق85223953245شاور داود فايز لينا118

851988633خندقجي اديب صالح محمد  ثائر85025985446المحضي احمد خضر مازن119

950149410عر هللا عبد محمد ثائر85874448547حسين سعيد طالب مازن120

852594993عودة صادق احسان جهاد85041985448النواجعه محمد تيسير محمد121

852329994أقرع محمد بالل جهاد91035988449بزيد ابراهيم خضر محمد122

855060570سرحان محمود خالد جهاد40231185650الشريف صادق خضر محمد123

410234173قويدر حلمي إبراهيم حلمي40206444851الدويك كمال محمد فواز سائد محمد124

854334505مرشود زهدي ابراهيم حمزة85200689952خالف محمد الجليل عبد محمد125

853855492حنون محمود فيصل حمزة85204109453شديد محمد القادر عبد محمد126

941571663قدومي محمود عبدالرحيم حنين91179069954قباجة محمد حسن عدي محمد127

910560127عمران شاكر مالك حنين85103746555اغريب عيسى عزيز محمد128

8 5139324 9مبسلط راشد مفلح حنين85220060956سالمين غازي يوسف محمد129



942272162غانم محمود محمد خالد85417860557هنيني محمد يوسف محمد130

937283935سحلولي صالح سعيد ختام84539307158الرواشده موسى يوسف محمد131

853983856الصوص ذيب عمر داليا91035545259شامسطي  محمود سليمان محمود132

853229490عدوي هللا عبد محمد داليا92062822960جعبري احمد بركات محمد مروه133

851401992الكريم عبد صالح هللا عبد داليه85194926361جمل الحميد عبد حسين مريم134

850065145ياسين احمد هاني درين85016406262طميزة الحافظ عبد سعدي معتز135

950612275(بسطامي)زعتر درويش الكريم عبد دعاء85179762163خالف ياسرحرب معتز136

852295187ظاهر مصباح ماهر دعاء90556314464شبانة الرحيم عبد الرحمن عبد منار137

12819278صالح احمد عزاالدين ديانه85020889365الذيبة ابو محمد احمد منال138

855060968سعودي ياسين بسيم ديما85009623166خالد ابو فايز ناصر منصور139

853179349ملحم ابراهيم هاشم رؤى85265680067نمورة المنعم عبد محمد مهدي140

949563605الضامن محمد حسام رامي85292386168زغير يوسف وائل مهند141

7156262ربع سليم فاروق رانية85301891969نجمه أبو جودي بديع موسى142

948850011صابر عبدهللا محمد رشا93772673570زاهدة محمد جمال ميرفت143

901188011علي  حسن  احمد  بهاء  رنا85285839871سرحان عمر عدنان نائل144

852214972جالد الحفيظ عبد ابراهيم رنا85121837072مطر محمد محمود نارمين145

937442077عليان محمود مصطفى رنين85467167473عمرو مهاوش أحمد نداء146

2870848نعالوة محمد ياسر رنين85071483374عدوان محمد وفا نداء147

850441965حج توفيق جمال رهام85274341875شرار أبو عامر محمد نزار148

852264423هواش محمود عماد رهام95117126476الحجوج منصور ابراهيم هاجر149

854330172محمود محمود محمد روان94895796477الواوي احمد ربحي هبة150

921863163شادوح-  ارحيل جمعة فاروق روال92062750278شوامرة محمد ذياب هشام151

853101046بركات رفاعي سليمان روند85306077079ملحم محمد عيسى هيفاء152

850175936فاخوري عادل جميل ريم85346004680السالمين عطا فيصل وجدان153

947595252تصلق عقاب كامل ريمه99838231181الرواشدة محمود طالل وفاء154

910637073حمد الحاج القادر عبد محمد سالي85032393282طيطي هللا عبد فايز والء155

905415154سالم الرحيم عبد الجبار عبد سامي85414632183رجبي زايد محمد محمود والء156

851926659عكه روحي محمود ساهر94890177284الحداد عوض" فتحي محمد" ياسمين157

941185852عنتري محمد الكريم عبد سحاب85

852184811خاروف ماهر رائد سعيد86

853443307سنجالوي سعيد نضال سعيد87الهوبه رقماالسمالرقم

860145267السعود أبو عبدالرحمن حسام سلسبيل85461173888قراقع عبدالمنعم خالد أحمد1

936075738المصري رفيق نزار سماح94128746889سرحان احمد وليد احمد2

(4) رقم كشف  لحم بيت/ كاتب



906298815صبح محمود جميل سناء85008295990جودة ابو محمود سفيان ايمن3

853449171ابراهيم محمود هللا عبد سندس85039294591الخراز جمعه رفعت جمعه4

921861944نصار صالح احمد سها892 5381804 5الحجاجرة ابراهيم محمد حازم5

948399423السعود ابو اسعد كمال سهام85231831093الشواورة حسن علي حسن6

1924724صالح ابراهيم محمد سهر41127057294لطيفة ابو علي فريد دالية7

919094623سبيتان شاكر حاتم سهير85882743995ضمرة محمد نبيل سعد8

852643162حجير موسى بسام سوار85231633096هماش احمد كمال عادل9

850869157مياله عثمان جودت شادي93674214797اسعد سعدي عروب10

852322601الهادي عبد امين حسام شادي91345722298حسن خليل احمد غدير11

3449397صوافطه سعيد زياد شادي41506031899النبهان حسن علي فدوى12

850570012سعادة ابو مصطفى عدنان شروق911586881100العصا محمد احمد محمد13

854549177أبوعمر كامل مجدي شعاع852192764101جابر اسعد اديب محمد14

851712554أسعد صالح محمود صالح852115195102عواد جبران اسماعيل محمد15

938161403الشنتير راشد زهير صفاء852873488103عرار محمد الكريم عبد محمد16

921732004الشامي وليد غسان صالح410732994104أبوسرحان حسين عيسى محمد17

854283124أسمر المحسن عبد الدين عماد ضحى854257482105عدوي هللا عبد زياد منار18

850178450عمر ابو عوض جاسر طارق950006155106طقاطقة محمد خالد منال19

850782228شعار ابراهيم محمد عامر851479071107سرحان ابو حسين موسى ميساء20

936850346القب عبدهللا ابراهيم عبدهللا921661781108االعرج علي محمد نادرة21

853850147يونس أحمد يوسف عبدهللا850862004109حوراني عبدالفتاح سميح نجيب22

2641847أحمد علي عوني الدين عز851469601110الجعيدي علي يعقوب نور23

858543226يعقوب خليل وجيه عالء901060632111محيسن محمد الكريم عبد يوسف24

853683837بحش حسين سامر علي112

853834489قدسي حمدي" محمدزياد" عماد113

935716332بكر شاكر فالح عماد114الهوبه رقماالسمالرقم

948905047الدغامين عيسى جبرين عمار851661785115حسين محمد إياد آرام1

950437541زكاري محمد عمر عمار203645189116عابدين حمادة راغب آيات2

850393109حجازي حسن الفتاح عبد عمران911580694117عبيد محمود حسن آية3

942245101عميرة القادر عبد خميس عميد411577141118برغوثي محمود جهاد آيه4

853516565خراز عمر هاني غدير853227460119قرعاوي إبراهيم عاطف آيه5

907802367حمدان محمد احمد فاروق415043470120الرحمن عبد سعيد علي أحمد6

907532808زيدان جابر محمد فراس853608222121رواشدة خليل مروان أزهار7

411532187عوض مسعود مفيد فرح854411576122زين عبدو أنور أسيل8

(5) رقم كشف هللا رام/ كاتب



851975805صالح الرحمن عبد حسن لؤه851743922123عفانة محمد منذر أالء9

842311649عط غالب الدين نور لؤي860150317124فخيدة طاهر مأمون أماني10

936509322شعار صبحي محمد النا854605508125عمر دار خليل سعيد أنس11

410619324النابلسي عفيف جمال لبنى852246008126الخطيب طه مصطفى إيناس12

3529115حمده ابو علي محمد ليث901549949127يحيى مصطفى يوسف ابتسام13

853514230النصر ابراهيم محمد مؤمن850366030128شعيبي الرحيم عبد توفيق احمد14

907912497ابوصالحة محمد ابراهيم مجد2223383129صالح محمود فالح احمد15

850892654صبري احمد سعيد مجدي911550994130معدي فارس فهد احمد16

852505651دريدي مصلح محمد مجدي854665320131موسى محمود عزام اسماء17

860067155قادري غالب وجدي انور محمد403318801132طه اسماعيل احمد اسماعيل18

851942177صباح الحميد عبد راضي محمد951255215133حامد ابو صالح جاسر اسمهان19

850922568صالح عارف زياد محمد854593506134الرحمن عبد أحمد راتب عادل اعتدال20

937282192دويكات صدقي سبع محمد853402667135شكوكاني المجيد عبد خالد االء21

853077857ناطور سميح سعيد محمد850039066136طبنجة خالد عليان االء22

853627578فالح"  فايز محمد"  سلطان محمد2706205137صالحية الرحمن عبد عليان االء23

852303189فطاير امين سهيل محمد949805154138انجاص يعقوب حامد الهام24

852213644تايه الفتاح عبد محمد911546885139اسمر احمد حمد الهام25

853598787محمود محمد الكريم عبد محمد852543057140عبدهللا رشدي الخالق اميرةعبد26

941641243حنبلي الدين بدر هالل محمد411697808141ابوشرخ خليل عناد امين27

427276068رضوان محمود وليد محمد851603126142حلب محمود مرسي فريدة انا28

92603056شتيه حامد داود محمود854348380143جعرون احمد محمود انغام29

850461872االشقر احمد عمر محمود854710852144ابراهيم توفيق طارق اية30

850358623الحسين اديب فريد مراد962701074145ثابت صادق اللطيف عبد اية31

907314322كببجي سليمان عزام مرفت942407719146مرشد كمال محمود ايمان32

412113169العبيسي مصطفى باسم مصطفى850362526147سليمان عبدهللا يونس ايه33

853906196قنديل حسين رسالن مصطفى850568486148ابوريدة محمد حسين ايهاب34

854701448جعص احمد علي مصعب855011375149الشوامرة محمد ابراهيم ايوب35

850172479قزيح علي محمد محمود معاذ859202905150ابوحلو يوسف يونس باسل36

941478547ديرية محمد عزمي معاوية852228642151خطيب دار يوسف باسم37

854548930ياسين محمد باسم ملك852413411152عاصي المجيد عبد الناصر عبد بشرى38

854908357صوان محمد هاني منار415046556153هزيم وائل بيسان39

85352797مالح محمد كمال منال850218702154عامرية حسني صافي تامر40

446759سالمة يحيى محمد مها411980006155الحليم عبد يونس ايوب تغريد41



85261841شله يوسف عماد ميرا859812075156صفية ابو محمد خالد تقوه42

950905950الدين فخر عادل حسام ميس900731647157حبابة حسين يوسف تيسير43

3363300 - 851688028دراغمة حمد فايق نائل850367848158زيد عبدهللا عفيف ثائر44

948613435خصوان ابراهيم نبيل ناريمان853091882159عوده الرحيم عبد ماجد ثائر45

9483488910"نور اسماعيل" عبدهللا اسماعيل نداء851578732160بوايه محمد محمود جاسر46

853200764جاموس نهاد عمر نداء854963816161دويكات جميل بسام جميل47

850458027حسن ابو نمر هيثم نصر850492133162جميلة48

941334252هندية محمود فيروز  نور852394295163زيدان عطية عوض جهاد49

53977346 8عقروق عبدو معين نور852269968164الخطيب  ثابت مراد جهاد50

850937103مرمش نايف اسامه نيفين860184076165فقيه الرحمن عبد محمد جواهر51

854467560هزيم حسن زياد هبه852873967166رواشدة خليل مروان حاتم52

852641380تمام العزيز عبد سميح هبه941263006167عوض حسين محمد حسن53

850343575أشقر محمود فتحي هبه911068641168نزال محمد نايف حسين54

902943083عالونة جميل نعيم وجدي853832210169سماره عبدالخالق عصام حماده55

921732426حطب ابو شامخ تيسير وسام2505105170سرحان خالد مازن حمزه56

921732913حاشيه ابو عمر حسين وليد410824544171عبدالحميد شحادة ادريس حنان57

948966841"قشمر داود" على لطفي يحيى852843820172عطيوي جمعة خليل حنان58

854504578صافي محمد نصر حنان59

946453040غطاس حسين اكرم حنين60

910911064عبيد ماجد وليد حياة61

+950234229ديك عودة احمد خالد62

85183498جرار جالل اسامه خالد63

410825467زين عيسى سعدو خالده64

853018216جبرين محمد حجازي خديجه65

2563264كببجي احمد عمر خلود66

948515119عودة شحدة عصام دارين67

854441136الرحمن عبد راغب الدين خير دالية68

851067009مهنا جميل بشير دعاء69

853001741مربوع جابر فتحي دعاء70

853929842حجازي نايف نزيه دعاء71

911743961الجدايل ابو محمود عادل ذهب72

936284173نعمان الهادي عبد محمد رأفت73

850977399الفقير مفدي تيسير ربا74



855028577ترتير زكي الجليل عبد ربى75

854270675الغوانمة جمعة طه رشا76

802987479رضوان رضوان غسان رضوان77

850198293نصار محمد محمود رقية78

901161745القطو هللا عبد وفيق رقيه79

853894293خواجا مفضي تيسير رنا80

948500806ساعد محمد رسمي ريم81

853323285غانم اسماعيل مصطفى ريهام82

414511048الشيخ دار مصطفى جمال زينب83

938492154قاللوة محمود حسن ساجدة84

852271071بيتللو محمود علي سامح85

850968959جمهور ابراهيم سعيد سامر86

996445961عواد فارس احمد سعاد87

8517319190رداد سعيد محمد سعيد88

951023605مسلم صبري سالم89

941031924عباس عبدهللا محمود سلطان90

852544022الدين زين سلمان احمد سلمان91

852243757زهران محمد محمود سماح92

911609139عايش حسني الكريم عبد سميرة93

402612774دحدح حسن خليل سهير94

647163104حبابه العزيز عبد احمد سوزان95

931689996شعبان ابو حسن ابراهيم سوزي96

850091539سعادة رأفت عمر سيما97

938497369موسى موسى ساطع شادي98

400211181مصطفى محمود مصطفى شروق99

912043882جمهور صالح ذياب شهيرة100

854341765دبعي مصطفى سليمان صابرين101

411706682عطايا صالح اسحاق صالح102

854711876حامد عباس ياسين صالح103

854663846حسان ابو عوده ابراهيم صفيه104

858579584زيد محمد غالب طارق105

850217795حلبي طالب فيصل طالب106

852525617الرحمن عبد احمد راتب عادل عبادة107



854449741بلبيسي القادر عبد فارس القادر عبد108

407227610بدوان إبراهيم محمد عبير109

411685266حامد حامد يونس عبير110

852346584الفحل هللا عبد جميل عدنان111

851067702سحويل أنيس يوسف عدي112

850648429شقير" شاكر محمد" "عارف محمد" عطاء113

942306416اسناف قدورة اسامة عالء114

308500123جمجوم علي عصام عمار115

852335926عمر ابو احمد مصطفى عمر116

850100751الشوامره عيسى عليان عيسى117

853936631عجاج جميل أحمد عيشة118

936673359مسيمي ابراهيم خميس غدير119

852190487زغل نعيم غسان غدير120

936286988برهم صبحي حمد غيداء121

951132720حامده محمود عمر فاتن122

901588608عالونة مصطفى فهمي فاطمة123

854480589حلو" علي محمد"  معتصم فرح124

854038395انجاص فضل علي فضل125

850599580عرفات فايز فلسطين126

2182475شماسنة محمد عبداللطيف قصي127

859812141أبوحمدية" أمين محمد" "باسم محمد" النا128

26155416شهابي محمود موسى لبيبه129

852274323شجاعية العزيز عبد لطفي ليلى130

803744614علي الحاج محمد منير ليلى131

860069616عنقوش سليمان جمعة مؤمن132

937854115الخطيب محمد محمود ماجدة133

911689220دعمه الرحمن عبد محمود مازن134

939067864زغب علي صالح مالك135

999836075عرار الجابر عبد مطيع مالك136

853513091صباح هللا عبد عمر مثنى137

0.85080175محارب الجواد عبد حكمت مجاهد138

401647896جمل دار جمعة احمد مجد139

992538546برغوثي حمد اكرم مجد140



853649531فلنة يوسف ايمن محمد141

850927963يحيى محمد حسام محمد142

860190370قطاوي محمد خالد محمد143

850398520دويك عطية سامي محمد144

850472002عمر أبو محمود علي محمد145

411345457الحالوة ابو محمد عيسى محمد146

854404886بركات احمد نادي محمد147

944088640ابوبكر توفيق احمد محمود148

850806233موسى عبد مسعود شعبان محمود149

411365497لدادوه محمد علي محمود150

950449462سعادة فهمي وجيه محمود151

854344546كحلة حسن هاني مالك152

851979773كاشف يوسف مصطفى منار153

66211384ان بد حميدان الكريم عبد مها154

8.5232E+10الهوى ابو خليل محمد مهان155

941261927اسمر العبد محمود موسى156

950582858عناتي موسى سليم مي157

853273126قصول عبدهللا نزيه مي158

1858750تيم نمر عبدالرحمن ميسون159

3291343البرغوثي جبر عرفات نتاشا160

987576675االطرش نجيب خالد نجاة161

2396535حمادنة منصور علي نجاح162

854397395قعد جودة تيسير نجمة163

854273943كراكرة نعيم مالك ندين164

910587245مصفر على رشاد نزار165

852843783زيات حسن احمد نضال166

852484872عياش حسني الكريم عبد نعمة167

853893444لدادوة احمد حسن نغم168

2564220عرفات محمد محمد نغم169

859847535طبيخ ابو احمد محمد نهيل170

854945961شحادة ابراهيم الوهاب عبد نورس171

860058973فالحين عبدهللا الحفيظ عبد نيفين172

850795915شيخة سليم خالد هبه173



410803290اسماعيل يوسف امجد هديل174

914505649حسين اسماعيل شريف هديل175

900395906السالم عبد مصطفى وليد هويدة176

853377331اكبارية راضي خلدون هيام177

852559061بلبيسي صالح ابراهيم هيثم178

860113489حمامدة احمد محمود هيثم179

854777034الدرك محمود هاني هيالنه180

851763250بكر ابو صالح عبددهللا وئام181

860071430حمودة ادريس احمد وائل182

906213269صالح ابراهيم وجيه وائل183

941290884السراج موسى خليل وداد184

850294703هديب رشدي حامد والء185

802888644البياري محمود راسم والء186

850268566محمد حسن ابراهيم  ياسمين187

910459130هندية رشيد صبيح ياسمين188

950582882كراكرة حيدر محمد ياسمين189

941596918ابوداود محمود محمد يوسف190

854593209عرار سامي قاسم عمر191


