
رقم اإلجازةاسم المحامي الشرعيرقم الملفم

2011/44مخيمر يوسف اسماعيل المجدالوي235
2011/48حمدان عبد الحميد حمدان الشاعر2239
2011/54ياسر ماجد أحمد االسطل3245
2011/68محمد سلمان سليم جدهللا4259
2011/77أحمد عمر جيالني المغربي5269
2012/05ميمي زياد حسين بكر6279
2012/07انجي سعيد شاكر األسطل7281
2012/08أسامة رياض أسعد الهيثم8282
2012/18راوية نبيل حسن ماضي9292
2012/38هبة محمد محمود الديب10312
2012/45موسى محمود موسى العصار11319
2012/54عبد الفتاح احمد علي هاشم12328
2013/07طارق بشير حمادة سمور13349
2013/10عالء الدين رشيد محمد عبيد14352
2013/11مها ناصر محمد بنات15353
2013/12شرين إبراهيم أحمد السيقلي16354
2013/14زكية فهمي عبد هللا كريم17356
2013/28سهيل مصطفى عبد هللا الحمدني18370
2013/29رشا عائد علي حميدة19371
2013/32شرين عبد الهادي يوسف مهنا20374
2013/46محمد فؤاد محمد عطية21388
2013/52أحمد اسعد إبراهيم عوض22394
2013/53فاطمة عبد الحميد صالح الخضري23395
2013/55دالية فتحي حسن أبو شاويش24397
2013/61ريمة كامل عبد الرؤوف حمودة25403



2013/68محمد عاطف محمد النمروطي26410
2013/71نزار محمد جبر الريفي27413
2014/02احمد عبد سالمة عطاهللا28422
2014/03خليل محمد خليل قنن29423
2014/10أحمد محمد عبد المجيد غالي الخليلي30430
2014/36حمادة بدر شعبان أبو راس31456
2014/42خالد علي جبر شريم32462
2014/44خولة حسين عبد ربه فرحان33464
2014/45دالل حمدي محمد الكحلوت34465
2014/50رشا فتحي احمد أبو هالل35470
2014/62شاهر فضل شعبان أبو راس36482
2014/74فاطمة الزهراء زياد يوسف أبو الفار37494
2014/76فاطمة محمد حميد األخرس38496
2014/90محمد عبد هللا علي حلس39510
2014/92محمد عصام حسان حسان40512
2014/113نهاد حرب عودة عيسى41533
2014/119هدى نعيم عبد زعرب42539
2014/126ياسر رياض راتب أبو غالي43546
2014/128ياسمين مطر حامد بستان44548
2015/12أحمد مصطفى جميل طوطح45562
2015/14اسامة رمضان محمد ابو شمالة46564
2015/19اسيا محمد حمدان اربيع47569
2015/23امل هاني محمود ابو صافي48573
2015/24اميمه جادهللا سليمان فياض49574
2015/28باسل خالد يوسف ابو رمضان50578
2015/41جمال انور يوسف بلبل51591



2015/43جميل أحمد محمد ابوبركة52593
2015/49حسين مصطفى زكريا الغندور53599
2015/53حمدان أيمن حمدان الغرة54603
2015/55خالد عبد الحكيم محمود شاهين55605
2015/56ختام حسين اسماعيل زعرب56606
2015/58رحمه منير أحمد حمدان57608
2015/59رهام عادل محمد ابو نصيره58609
2015/60روال أحمد عوني حمدونة59610
2015/61ريهام محمد حمدان اربيع60611
2015/64سائدة ماهر اكرم فروانة61614
2015/85عثمان محمود جعفر الحداد62635
2015/98فارس حماد محمد ابو جزر63648
2015/99فاطمة أحمد عبدهللا نوفل64649
2015/100فاطمة سليمان سالمة ابو حليمة65650
2015/107محمد أحمد محمد الشريف66657
2015/109محمد باسم درويش مطر67659
2015/116محمد عدلي داود الشاعر68666
2015/120محمد كمال خميس الحولي69670
2015/123محمد نصري سالم الناعوق70673
2015/127محمود محمد سعيد الحاج اربعة71677
2015/141ناجي مروان ناجي ابو جاسر72691
2015/143نبيلة نصر محمد نوفل73693
2015/151هبه جهاد كامل فورة74701
2015/172اسامة حسين حسين سليم75722
2015/174اسامة نبهان سالمة شاليل76724
2015/176أالء محمد صالح الدريوي77726



2015/180حسن سعيد رشاد ابو توهة78730
2015/181زياد احمد بركة ابو نصر79731
2015/183عدلي العبد عليان العصار80733
2015/186محمد سامي سالمة أبو سمرة81736
2016/03االء عبدالرحمن ابراهيم ابو عبيد82745
2016/21احمد فريد حامد ابو شرخ83763
2016/38اسماعيل سمير محمد المصري84780
2016/41اكرم يوسف عطيه ابو سمهدانه85783
2016/48اياد عامر درويش السيقلي86790
2016/49اياد عبدهللا دياب الرزانيه87791
2016/52ايمان جهاد محمد شرف88794
2016/54ايمان حمدان عبدالرحيم فياض89796
2016/58ايمن سليمان حسين ابو الذيب90800
2016/64بنان احمد محمد بحر91806
2016/65بهاء حسن عبدالعظيم الحمالوي92807
2016/69جبر عبدالكريم قاسم فوجو93811
2016/71جهاد سيد محمد التتر94813
2016/72جهاد فواز جالل الهمص95814
2016/77حمزة محمد احمد ابو ركبه96819
2016/80حنين موسى محمد ابو العطا97822
2016/85خضر مصطفى خضر الصن98827
2016/86خليل محمود خليل ابو جليدان99828

2016/104رمزي عامر اسماعيل حمو100846
2016/123سمير صالح جبريل ابو حمد101865
2016/139عبدالمجيد مصباح سامي الحسيني102881
2016/147عبدهللا ناصر عودة ابو عاذرة103889



2016/150عبدالهادي زهدي عبدالفتاح خضر104892
2016/156عماد حسام الدين سليم ابو عيطة105898
2016/168فتحي ايمن فتحي عبدالعال106910
2016/171قاسم عايش احمد عكاشه107913
2016/177لينا عماد جودت الترك108919
2016/180محمد ابراهيم جبر خلف109922
2016/186محمد سامي فايق ابو شاب110928
2016/189محمد عبدهللا عبدالرحيم سحويل111931
2016/191محمد عمر سلطي ابو طويلة112933
2016/198محمد يوسف عرفات الخواجه113940
2016/201محمود توفيق عادل الدحدوح114943
2016/205محمود زاهر محمود غزال115947
2016/212محمود ماهر شعبان النمروطي116954
2016/213محمود محمد محمد مسلم117955
2016/216مصطفى جمال حنفي زينو118958
2016/222منال صبحي محمد نوفل119964
2016/224منذر صالح على ابو شمالة120966
2016/225منى حسام شعبان المدهون121967
2016/227منير عبدهللا محمد ابو العنين122969
2016/236ناصر محمد سليم كحيل123978
2016/244نضال محمد نمر السك124986
2016/252هبه سعيد سليمان ابو جزر125994
2016/258وجدان صالح يوسف ابو اشكيان1261000
2016/269يوسف حرب عوده عيسى1271011
2016/277نادر سالمة سالمة ابو هداف1281019
2017/03احمد ايهاب محمد ابو وردة1291022



2017/05احمد داود درويش حلس1301024
2017/06احمد رزق سليمان الطيف1311025
2017/11اسامه محمد العبد الغمري1321030
2017/12افنان ياسر عبدالقادر صالح1331031
2017/14االء ماهر سعيد حسن1341033
2017/16اماني يوسف كامل بركة1351035
2017/17اميره زيدان ابراهيم خزيق1361036
2017/18اميره محمد علي الوزير1371037
2017/21اياد احمد نايف االغا1381040
2017/22ايمن عبدهللا حسن الغوطي1391041
2017/23بالل احمد خضر خضير1401042
2017/31خالد عبدالحميد جابر القاضي1411050
2017/40سامي ياسين درويش المدهون1421059
2017/42ساميه زياد محمد كساب1431061
2017/46شيماء عبدالرحمن سالمه ابو سلوم1441065
2017/52عال علي عزيز السرحي1451071
2017/53عالء احمد عبدالهادي صالحه1461072
2017/55علي ايمن عطيه منصور1471074
2017/56علي زهير خليل مصطفى1481075
2017/61فريال نبيل جبر سالم1491080
2017/65محمد بهائي نعمان السوسي1501084
2017/68محمد زياد خالد عياد1511087
2017/71محمد عثمان عمر حرزهللا1521090
2017/72محمد عماد محمد عليوة1531091
2017/73محمد فايز محمد هنية1541092
2017/75محمد يحيى عبدالفتاح الدربي1551094



2017/77محمود رزق سليمان الطيف1561096
2017/78محمود سعيد محمد غنيم1571097
2017/79محمود محمد مصباح عبدالقادر حموده1581098
2017/82مهند احمد شحادة صيام1591101
2017/87نهى محمود محمد قبالن1601106
2017/88نور مصطفى كمال مطر1611107
2017/92هناء صالح بدوي الشناط1621111
2017/94والء خليل سليمان ابو حسنين1631113
2017/95وليد محمدعمر عطيه عبيد1641114
2017/102اسماء سخري حسن ابو عجالن1651121
2017/104اسماعيل موسى دياب الهبيل1661123
2017/113رجاء محمد يعقوب الشيخ سالمه1671132
2017/115سلمى معين محي الدين سكيك1681134
2017/116سليمان محمد سليمان فرحات1691135
2017/118صابرين محمد عبدالرحمن ابو ربيع1701137
2017/120ضحى فالح سعد الدلو1711139
2017/125عالء اديب خالد اسليم1721144
2017/132محمد توفيق بكر قنيطه1731151
2017/133محمد جبر حسن صرصور1741152
2017/134محمد جمال سليم قشطه1751153
2017/137محمد عادل عباس سعده1761156
2017/138محمد عودة عاشور عوده1771157
2017/139محمد زهار رمضان ابو حليمة1781158
2017/143مؤمن نبيل عودة اضهير1791162
2017/146نور عاطف نصرهللا المشوخي1801165
2017/155اسراء وليد ابراهيم شحادة1811175



2017/160اسماعيل حسن عبدالعزيز الغوطي1821180
2017/162امال سلمان جبريل الحسنات1831182
2017/163اماني بكر محمود الزعبوط1841183
2017/168ايمن احمد رضوان الفي1851188
2017/169ايوب محمد عودة ابو عايش1861189
2017/179بهاء الدين سهيل حسين غبن1871199
2017/183جهاد توفيق بكر قنيطه1881203
2017/184حسام ناصر عبدالقادر ابو غوش1891204
2017/193رامز بشير عبد المعطي الغصين1901213
2017/196رأفت احمد محمود قشطه1911216
2017/199ريهام ناصر سليمان داود1921219
2017/206شادي شتيوي سلمى عوكل1931226
2017/212طارق توفيق خليل الفصيح1941232
2017/214طارق رياض يوسف سمور1951234
2017/216عامر نبيل محمد حسان1961236
2017/224عالء علي محمود زقول1971244
2017/229فايز محمد موسى حسان1981249
2017/231فرح جهاد حسن الشنطي1991251
2017/237محمد ايمن يونس القدره2001257
2017/261مروة محمد اسليم اسليم2011281
2017/262مريم محمد سعدي شلدان2021282
2017/263مصطفى تيسير رسمي الشافعي2031283
2017/266موسى نورالدين سليمان ابو فرية2041286
2017/270نهيل خالد سليم اسعيد2051290
2018/06أحمد إياد محمود الراعي2061309
2018/17اسراء علي ماهر حسن أبو حالوة2071320



2018/18إسراء محمد أبو شمة2081321
2018/20إسالم سعد مرجان راضي2091323
2018/28أكرم جمال محمد اعبيد2101331
2018/34آيات ابراهيم حماد أبو زكري2111337
2018/37آية محمد محمد المباشر2121340
2018/38إيهاب خليل صادق الحسيني2131341
2018/49حمزة عبد الرازق ابراهيم البلتاجي2141352
2018/51حنان عبد الناصر محمد جبريل2151354
2018/53خالد عبد الناصر صبري مسلم2161356
2018/54خالد ناصر خلوصي المهتدي2171357
2018/56خليل أحمد خليل قاسم2181359
2018/57دعاء خليل سليمان أبو حسنين2191360
2018/58دعاء صقر عيد أبو ليلة2201361
2018/59دعاء محمد يحيى قروط2211362
2018/60دالل عمر جالني المغربي2221363
2018/66روند ياسر يوسف أبو وطفة2231369
2018/70سعيد ماجد سعيد المدهون2241373
2018/72سفيان رجب ابراهيم أبو دان2251375
2018/75سمر محمود ابراهيم عاشور2261378
2018/78سها وائل محمود سعد2271381
2018/80سوزان أحمد العبد السلطان2281383
2018/81شروق حاتم غازي شراب2291384
2018/89عبد الرحمن عوني مصطفى المصري2301392
2018/91عبد الشفوق خليل عبد الشفوق العبادلة2311394
2018/93عبد الفتاح حاتم عبد الفتاح صباح2321396
2018/94عبد اللطيف صابر عبد اللطيف ظاهر2331397



2018/96عبد هللا محمد حسن محمد الدخاخني2341399
2018/98عبد هللا محمد علي محمد الحلولي2351401
2018/100عبير نواف عبد العظيم الكرد2361403
2018/101عدنان مصطفى عبد هللا أبو عيادة2371404
2018/103عفاف راغب فريد أبو رحمة2381406
2018/104عالء سليمان عبد الكريم أبو ظاهر2391407
2018/110غدير محمد سالمة النجار2401413
2018/111فلسطين عودة ياسين مشتهى2411414
2018/114لينا ماهر عمر الحتو2421417
2018/116محمد أحمد درويش سعد2431419
2018/121محمد زهير جمال اإلسي2441424
2018/126محمد عبد الحكيم عامر قاسم كريم2451429
2018/130محمد عمر عز الدين الخضري2461433
2018/131محمد فريد محمد أبو شرخ2471434
2018/133محمد مجدي سعيد وادي2481436
2018/135محمد معين مصطفى عطا هللا2491438
2018/139محمود فارس خضر خضير2501442
2018/147منى ماجد مصباح صباح2511450
2018/155مي هاني عمر أبو زينة2521458
2018/157نرمين عبد الحكيم صالح اللوح2531460
2018/160نسمة عمر جميل الوادية2541463
2018/169هشام أسامة يونس بهار2551472
2018/172هنادي جمال محمد الحلو2561475
2018/174هيا كنعان طاهر أبو شرخ2571477
2018/176وائل بسام فوزي قشطة2581479
2018/177وليد تيسير حسن عوض2591480



2018/180ياسر محمود صبحي الكحلوت2601483
2018/181ياسر هشام ياسين عبد اللطيف2611484
2018/182ياسمين علي حسن أبو ظاهر2621485
2018/183ياسمين منير صبري أبو فوجو2631486
2018/184يحيى أحمد جمعة الشامي2641487
2018/185يحيى سليمان سالم أبو عمرة2651488
2018/186يعقوب عيسى ابراهيم أبو ميري2661489
2018/187يوسف جهاد أسعد شحيبر2671490
2018/188يوسف صالح محمد صالحة2681491
2017/245خديجة غسان بدر صيام2691496
2017/290فاطمة عبدالفتاح جدوع الخالدي2701501
2017/292معتصم شعبان صالح الفيومي2711503
8ابراهيم احمد محمد حسين2721513
12ابراهيم فوزي محمد عابدين2731517
16احمد ابراهيم سعيد المدهون2741521
19احمد انور عبدهللا العثامنة2751524
65اسماء عاطف محمد ابو هربيد2761530
69اسماء وفيق محمد ابو مطر2771534
74اكرم اسماعيل اكرم النعيزي2781539
78اماني خالد احمد ابو طير2791543
80امل خالد حسين عيسى2801545
84يوسف عزالدين ابراهيم الحداد2811549
87حسام عارف رمضان ابو شعبان2821552
89حسن رمضان محمد بدح2831554
94حماده زياد علي ابو ربيع2841559
97حنان فتحي عطا عريان2851562



183سليم عبدالمجيد سليم بهلول2861568
200شرين عادل علي الكرد2871585
205عماد فضل خالد ابو هين2881590
206عمار عامر فوزي مشتهى2891591
216فادي حسين صبيح ابو صبيح2901601
303محمد ماهر محمد مصطفى2911608
305محمد منيب جمال حمودة2921610
307محمد ناهض هاشم الترك2931612
310محمد نصر عبدهللا سمور2941615
315محمود راتب حسن الشاعر2951620
322نعيم محمد حسين اللوح2961627
397الهام عبدالناصر حمد المشهراوي2971638
399هبه زهير محمد ابو الخير2981640
28احمد سالم محمود زغبر2991649
32احمد عبدهللا محمد الصبيحي3001653
109امين عبدالهادي احمد شتات3011670
110انتصار رشاد علي الغالييني3021671
111انعام يوسف حسين العرجا3031672
119ايمان صبحي علي ابو نادي3041680
120ايمان محمد رمضان عمر3051681
122خالد اسماعيل ابراهيم المسارعي3061683
123خالد اسماعيل سليم ابو منيفه3071684
126خالد فؤاد خالد كالب3081687
133دعاء موسى عبدالرحمن برهم3091694
136دينا عامر محمود شمالي3101697
139ربا خالد محمد شويدح3111700



221شموع عبدالرازق محمد الفرا3121702
222شوق تيسير محمد ابو عيشة3131703
226صفاء اسماعيل ابراهيم صايمه3141707
230صهيب رفيق محمد ابو سلمان3151711
235عاصم غازي رشاد حمد3161716
237عبد السالم مجدي فؤاد عودة3171718
242فهد يوسف محمد الكفارنة3181723
243فؤاد شاكر فارس ابو قمر3191724
247لبنى حاتم عزات زمو3201728
254لينا محمد علي مهنا3211735
257ماهر محمد احمد فياض3221738
259محمد ابراهيم سالم ارحيم3231740
339مريم اكرم محمد ابو شرخ3241748
349منى زهير احمد قديح3251758
350منى فايز عبيد قديح3261759
352مهند جميل رباح العجلة3271761
353هدى صالح محمد زيارة3281762
401يوسف نادي فضل عبدالعال3291774
43احمد محمد عزيز السرحي3301780
45احمد محمد مرزوق الزهارنة3311782
48احمد ميسرة حسن فرحات3321785
50احمد وائل محمود سعد3331787
55اسامة هاني محمد الكحلوت3341792
145ايهاب سهيل محمد الهندي3351802
152بالل نوفل محمد ابو العيش3361809
159جهاد رياض عبدهللا ابو راس3371816



167رندا جمال موسى الزيني3381824
169رواء غازي اسعد دلول3391826
172روحي نظمي شحدة اسحاق3401829
173ريتا رضوان يحيى عيد3411830
175ريم محمود محمد منصور3421832
176سارة زكي حسن الكيالني3431833
178سالي ماهر احمد ابو شرخ3441835
262عبدالرحيم مصطفى عوض سمور3451839
266عبدهللا احمد حامد فروانة3461843
271عبدهللا شفيق محمد ابو شاويش3471848
273عبدهللا محمد حسين كالب3481850
275عدي خالد عبدالرحمن حميد3491852
276عروب احمد محمد ابو عيشة3501853
277عزالدين صالح محمد ابو ندي3511854
281محمد احمد محمد القريناوي3521858
282محمد احمد محمد حماد3531859
283محمد احمد يونس سعد3541860
287محمد جالل احمد شكشك3551864
294محمد عبدالرازق محمد الفرا3561871
296محمد عزات محمود المدهون3571873
365مهند جهاد حمدان فرج هللا3581878
366مؤمن باسم سعدي النديم3591879
375ناريمان وفيق محمد العوضي3601888
378نداء محمد محمود المدهون3611891
380نرمين ايهاب نعيم داود3621893
385وفاء عوض سليمان قريقع3631898



395يعاد عبدالكريم عطا عليان3641908


