
 

 
 

 

 2020 اسمتوفاا  لتة  نيأبمساء احملكمني الشرعيكشف 
 

 رقم اإلجازة الشرعي حكماسم ال م

 116 اشرفايز بكر حبوب 1

 39 نبيل حسن محمد الكيالني 2

 117 عفيف محمد حسين ابوكلوب 3

 23 جبرمحمود توفيق محمد  4

 54 حلمي يوسف عبدالرحمن ابوالعيش 5

 114 عبد هللا فخري محمود صالحة 6

 102 من<ر عبدالمطلب محمد العشي 7

 118 غسان سالم حمدان الديب 8

 89 خالد سعيد محمد البحيصي 9

 115 فضل هللا سليمان مصطفى ابوتيلخ 10

 103 سائد منير سليمان شحادة 11

 100 مزيدمراد سهيل مطر  12

 53 نبهان سالم مرزق ابو جاموس 13

 75 خالد محمود محمد أبو سيدو 14

 96 عالء فضل مصطفى نبهان 15

 97 سعيد راغب عودة المشهراوي 16

 23 علي محمد احمد العجوري 17

 22 عاطف محمود حسن حويلة 18

 87 خضر حسين محمد دكه 19

 91 محمد حسن علي علوش 20



 

 
 

 رقم اإلجازة الشرعي حكماسم ال م

 41 عطاهللا مسلم ابو موسىمحمد  21

 40 طارق زياد عبدالباسط حبيب 22

 84 عمر زهير محمود نوفل 23

 21 اسماعيل السيد حسان القطاوي 24

 47 محمد ناصر عامر سليم المجايدة 25

 63 اشرف احمد محمود ابومصطفى 26

 113 لؤي علي زايد ابوحصيره 27

 108 محمود مجدي محمود ابوحماد 28

 2 اسالم محجوب جعفر العسلي 29

 35 علي عطا صالح جحا 30

 109 احمد اسماعيل خليل فرحات 31

 12 فادي حسين محمد ابوشاويش 32

 111 اسماعيل وليد اسماتعيل الزقزوق 33

 62 شريف صالح ابراهيم المجايدة 34

 112 سعد خليل رجب اليازجي 35

 105 رائد دياب عبد الحطاب 36

 110 محمد عبدالعزيز ابورياعبدهللا  37

 107 احمد جالل رباح حبيب 38

 106 رامي زكريا رمزي مرتجى 39

 104 اسماعيل عدلي بهجت سكيك 40

 73 سائد شعبان خليل الدهشان 41

 31 محمد كمال صابر السوسي 42



 

 
 

 رقم اإلجازة الشرعي حكماسم ال م

 55 رائد محمود عبدهللا اسماعيل 43

 59 احمد عبدالقادر قشطة 44

 56 عبدهللا شيخ العيدخالد سليمان  45

 98 سالمه محمد سالمه ابوسرحان 46

 99 عبدالستار محمد عبدالرحمن الفرا 47

 71 سهيل مطر احمد مزيد 48

 101 مصطفى محمد محمود دادر 49

 95 موسى خالد سعيد ضاهر 50

 61 صالح سليم حامد النجار 51

 66 محفوظ جودت زيدان االغا 52

 119 سهمودلؤي محمد سليمان  53

 85 كمال علي احمد سالمة 54

 120 حسني طالل حسني البطش 55

 94 محمد احمد محمد ابوعودة 56

 121 سالم عبدهللا محارب ابومخدة 57

 82 مضر محمد جدوع ابوحمدة 58

 122 ايمن عادل محمود اسماعيل 59

 28 رائد علي سلمي القرم 60

 24 يوسف احمد ربيع البنا 61

 78 سعيد سليم صالحسليم  62

 70 عارف موسى سعدي قدوم 63

 11 عبدهللا محمد محمد تيم 64



 

 
 

 رقم اإلجازة الشرعي حكماسم ال م

 67 ياسر عطايا محمود االشقر 65

 123 رافع محمد اسماعيل الرمالوي 66

 18 يوسف علي محمد ابو عيادة 67

 124 خالد ناصر عبدالعزيز مصلح 68

 64 ناجي بكر ماضي ابو عصر 69

 48 رستم عبدالرحمن مدحت نعيم 70

 8 حمدي محمد مطلق ابو ناصر 71

 10 شريف يوسف عبداللطيف ابو سعد 72

 27 احمد بهجت محمود بدير 73

 74 حسن حسني ارسالن احمد 74

 83 محمد روحي يونس بريكة 75

 125 عصام ابراهيم حسن النجار 76

 26 اسعد عبدالكريم محمد الجعبري 77

 88 علي حسن صالح وادي 78

 86 وسيم محمد سعدي لولو 79

 128 بالل امير اسماعيل صرصور 80

 34 ادم خضر يوسف حمودة 81

 80 عبد القادر محمد عبدالقادر ابو عبدو 82

 127 حمزة احمد ربيع البنا 83

 7 حسن جاسر حسن صرصور 84

 14 محمد عبدالمجيد ابو عمرة 85

 130 يحيى احمد جمعة بدوان 86



 

 
 

 رقم اإلجازة الشرعي حكماسم ال م

 77 الشيخ خليلوائل زهدي صادق  87

 30 عبدالرحمن محمد زهدي شحتو 88

 129 نضال ممدزح محمد جعباص 89

 126 احمد سامي يوسف الخضري 90

 131 محمد شفيق حسان السرحي 91

 36 محمد خضر حسني عرفة 92
 
 
 


