
رقم عضوية النقابةرقم المزاولةالتصنيفاالسمم

1984/32عليافايز حسن شحادة النحال1
26/20105استئنافوائل حسن يحيى ابو عاصي2
240/200924استئنافغادة ابراهيم مصطفى عابد3
34/200326علياممدوح خضر خليل العشي4
15/200935عليامنى ابراهيم عبد الكريم كرم5
1982/1099علياسمير صبري صالح حسنيه6
21/2009110علياسوزان محمد عبد هللا الغرابلي7
81/1984216علياهاني احمد علي رضوان8
1995/4270عليانصر احمد عبد هللا خضر9
2008/1380علياغادة هاشم يوسف النزلي10
1983/1397علياعاشور محمود حسن كالب11
2000/1435علياحنان عزمي مصطفى مطر12
62/2003465علياابتهاج سالم كامل الشوا13
1979/1464علياعبد الرحيم محمد عبد الكريم النجار14
2007/9496علياشمسه محمد عبد الحميد منصور15
2000/8502عليامحمد احمد محمد ابو عوده16
30/2007561علياانعام فارس ابراهيم البردويل17
2010/1609استئنافامتياز سعيد جاسر حسب هللا18
121/2003626عليافضل عبد الجواد عطا هللا عطا هللا19
1995/2535عليافارس ابراهيم احمد البردويل20
2009/4601عليامحمد كمال صابر السوسي21
25/2006586علياشحدة عطا شحدة شراب22
2009/6624علياخليل العبد حسن عبد الوهاب23
45/1989638علياجمال عبد الهادي حسنين حسنين24
2011/41استئنافايمن فايق بدوي ابو عيشة25
16/20117استئنافمريم صبحي محمد بركات26
2010/69استئنافرشاد حمدي عودة هللا زعرب27
34/201113استئنافيسري نمر ابراهيم ابراهيم الترك28
24/201122استئنافالهام رزق محمد الحطاب29
2011/523استئنافعبد هللا منصور عبد هللا عابد30
2012/425استئنافهاني بكر محمد بالطه31
33/201430استئنافتهاني حسن محمد االستاذ32
57/201332استئنافيسرى غازي علي عيسى33



13/201072استئنافخالد احمد جبريل بركة34
37/201174استئنافحلمي يوسف عبد الرحمن ابو العيش35
44/2013100استئنافاالء توفيق خليل الحليمي36
16/2013111استئنافياسمين محمد سعيد سليمان عاشور37
43/2012119استئنافنبهان سالم مرزق ابو جاموس38
63/2012134استئنافمحمد عطا هللا مسلم ابو موسى39
73/2014133استئناففادي حسين محمد ابو شاويش40
60/2011153استئنافصفاء حاتم محمود ابو موسى41
2014/6167استئنافاحالم عبد هللا حسين طباسي42
56/2012187استئنافعفيف محمد حسين ابو كلوب43
17/2013189استئنافيوسف عرفات محمد عاشور44
19/2011202استئنافنصر هللا ياسين حماد الدحدوح45
108/2003207استئنافشعبان احمد طه المبيض46
2011/12220استئنافاحمد محمد احمد جمعه47
2009/11346استئنافصباح محمد حمدان ابو نمر48
46/2011396استئنافنانسي احمد توفيق الدالي49
15/2012394استئنافدعاء عادل قاسم السكني50
43/2006408عليامرفت اسماعيل احمد النحال51
16/2012404استئنافهدى سالمه عبد المجيد ابو سالمة52
49/2011411استئنافيونس رمضان محمد الطهراوي53
98/2014414استئنافمديحه ماهر عبد العزيز يوسف54
55/2011427استئنافمحمد احمد سليمان االسطل55
17/2014468استئنافأشرف فايز بكر حبوب56
23/2014438استئنافاياد محمد بركه النجار57
2013/73455استئنافعبد هللا عبد المجيد سليمان ابو عمرة58
27/2012482استئنافجواهر عبد الحي عبد هللا نصار59
73/2011488استئنافمحمود رباح عطا هللا بدر60
2010/4485استئنافناجي بكر ماضي ابو عصر61
109/2014490استئنافنشوى رباح محمد عابد62
15/2013495استئنافتهاني قاسم سليمان صرصور63
42/2013505استئنافنزريه محمد محمود ياسين64
35/2012506استئنافوفاء يوسف احمد العبسي65
102/2014509استئنافمنى سمير محمد ابو عريبان66
20/2011510استئنافحنان امين عبد الكريم ابو عوده67



19/2009522استئنافسهير حسني عبد اللطيف البابا68
2012/9528استئنافاريج محمد سالم االخرس69
18/2013525استئنافخديجة عبد القادر حمدان شملخ70
15/2010545استئنافطارق زياد عبد الباسط حبيب71
547/2013547ابتدائيبيسان فتحي حسين ناصر72
2011543//42استئنافنجوى يوسف رمضان ابو سمره73
53/2014541استئنافسعاد احمد موسى الشيخ74
41/2013544استئناففاتن امين خليل عمر75
2013/4539استئنافانيسه خضر شعبان ابو راس76
2011/06564استئنافسها عبد الجواد محمد الشوبكي77
51/2011572استئنافياسر عطا محمود االشقر78
72/2013606استئناففيصل موسى عبد المجيد ابو عايش79
39/2012625استئنافباسل رشاد رشدي الريفي80
27/2011537استئنافسعاد حسني عبد هللا المشني81
2011/9536استئنافعفاف حمدان عبد المجيد حمدقة82
94/2014589استئنافمحمود احمد محمود احمد83
2010/8587استئنافهنيه فايز محمد ايوب84
24/2012611استئنافعالء نظمي يوسف السرحي85
39/2011570استئنافزياد منصور حسن زنون86
34/2012644استئنافسها حسن محمد شملخ87
67/2012637استئنافمحمد عبد الكريم حسن عزيز88
21/2013652استئنافثائر ماهر عبد الرحمن ابو صفيه89
13/2011662استئنافعال عبد علي النعيزي90
212/201919ابتدائيعيد محمد عودة الشكري91
2012/1221استئنافاسعد عبد الكريم محمد الجعبري92
217/201631ابتدائيمصطفي عادل محمد اب وزر93
105/201933ابتدائيامنه بشير سعد بدير94
142/21534ابتدائيناهد مطاوع ربيع الطيبي95
97/201736ابتدائييوسف يوسف محمد المدهون96
41/201445ابتدائيحنين احمد عبد هللا العقاد97
37/201546ابتدائيتحرير محمد جودت العقاد98
332/201949ابتدائيالهام جمال عليان مرشود99
45/201354استئنافنعمه حمدان سلمي ابو بحيري100
232/201650ابتدائيميسره اسامه احمد ابو مطر101



15/201162ابتدائيزياد رزق محمد الحطاب102
136/201565ابتدائيمها نعيم محمد االسطل103
13/201966ابتدائيابراهيم محمد ابراهيم صباح104
147/201967ابتدائيباسل خالد عطا هللا زنون105
331/201968ابتدائيهاديه يوسف محمد جادالحق106
210/201771ابتدائيصابرين عطا سلمان صلوحه107
48/201579ابتدائيحسين فايز حسن النحال108
66/201580ابتدائيسعد أحمد سليمان ابو حسنين109
72/201581ابتدائيسوسن سليمان موسى االسطل110
105/201685ابتدائيرمضان محمد فتحي رمضان السلطان111
167/201787ابتدائيايمان كمال ياسين المدهون112
240/201789ابتدائيمحمد تيسير عبد اللطيف الغوطي113
147/201592ابتدائينور تيسير عودة حماد114
273/201695ابتدائياالء جابر جبر جندية115
201897-170ابتدائيهناء حنا نيقوال ترزي116
2018/1198ابتدائياحمد محمد علي الحسني117
208/2019101ابتدائيعالء عطية انيس حرارة118
85/2019102ابتدائيحسام بكر حامد الشوا119
232/2019107ابتدائيطلب عبد العزيز سالم الداعور120
2017/247113ابتدائيمحمد شعبان احمد المبيض121
120/2016116ابتدائيسريه محمد مسلم ابو عمرو122
227/2017117ابتدائيفادي احمد يحيى القصاص123
99/2017118ابتدائياحمد سامي يوسف الخضري124
2015/105140ابتدائيلينا فريج عادل مهنا125
90/2018141ابتدائيعبد الرحمن نبيل حسن النخال126
81/2015131ابتدائيعبد العزيز كمال صالح حمادة127
132/2016132ابتدائيصالح جهاد محمد ظاهر128
116/2019159ابتدائيايالف كامل عيسى حمادة129
248/2017168ابتدائيمحمد عبد العزيز زهر السعودي130
41/2017173ابتدائيساميه حسن محمد احمد131
251/2017174ابتدائيمحمد عماد يونس ابو ستيتان132
135/2016181ابتدائيطاهر فضل محمود عياد133
234/2017184ابتدائيمحمد ابراهيم محمد البنا134
67/2019185ابتدائياسماء مصطفى جمال حماد135



71/2018186ابتدائيسعيد محمد عطية ابو جهل136
256/2017206ابتدائيمحمود توفيق محمد جبر137
279/2019209ابتدائيعالء برهم عبد الكريم ابو مصطفى138
151/2016212ابتدائيعبلة سليمان موسى ابو عمرة139
2015/3214ابتدائياحمد داود حسن اللحام140
148/2018201ابتدائيمنى محمد رجب حماد الدحدوح141
170/2019213ابتدائيروان مصطفى محمد دادر142
104/2015208ابتدائيلينا زياد رمضان صقر143
132/2015217ابتدائيمصطفى محمد محمود دادر144
62/2011219ابتدائيماجد توفيق حماده سمور145
82/2016225ابتدائيختام عبد هللا محمد الحلو146
125/2019236ابتدائيخالد جابر مصباح حمد147
145/2018240ابتدائيمصطفى احمد نصر سليم صلوحه148
261/2019249ابتدائيعبد الرحمن محمد عبد اللطيف ابو عوده149
17/2015263ابتدائياسماء عبد الكريم احمد سلمان150
289/2019265ابتدائيمحمد حسن صالح نبهان151
182/2015281ابتدائيعبد هللا احمد محمد علي االيوبي152
165/2016273ابتدائيفاطمة يوسف احمد ابو حطب153
253/2016271ابتدائيهبه عدنان محمود غنيم154
141/2018269ابتدائيمرام معين احمد خضر155
92/2018283ابتدائيعبد العزيز راتب عبد العزيز صالح156
130/2015316ابتدائيمروان عوني فهمي بارود157
2017/232304ابتدائيكوثر خالد احمد سدر158
43/2013307ابتدائيفوزيه فتحي موسى الزرد159
112/2017303ابتدائيرأفت سالم خليل البحطيطي160
390/201939ابتدائيياسر باجس محمد ابو سيف161
249/2017293ابتدائيمحمد عبد الكريم علي الفرا162
101/2019294ابتدائيامل خالد حمدي الحلو163
142/2017331ابتدائيمعين علي محمد الجوجو164
2019/404336ابتدائيوفاء سعيد رزق االعرج165
131/2016351ابتدائيصفاء أكرم توفيق شقوره166
301/2019357ابتدائيمحمد عمر يونس النجار167
358/2019382ابتدائيهناء سعدهللا محمود ابو عيطة168
47/2014383استئنافرامي نبيل اسماعيل ابو خضرة169



20/1982389عليامسعد شحادة حسين زملط170
2017/204393ابتدائيسميرة وجيه سليمان قشطه171
233/2019392ابتدائيليلى خميس رفيق الشيخ ديب172
2017/215398ابتدائيطارق محمود جمعة اللبان173
25/2018387ابتدائياسمهان خالد مصطفى الزيتي174
75/2016386ابتدائيحسين محمد حسين ابو الديب175
83/2018402ابتدائيصالح الدين توفيق عبد هللا ابو شماله176
90/2016401ابتدائيدالل مؤمن محمود العاصي177
223/2018405ابتدائيديما احمد توفيق اليازجي178
359/2019406ابتدائيهنادي عدلي محمد صالح179
2017/9410ابتدائياريج مازن جميل شقوره180
149/2018418ابتدائيياسر احمد محمد هاشم خلف181
110/2014425ابتدائينعمه طه خليل قاسم182
60/2017420ابتدائيفادي صابر عوض سالم183
175/2016421ابتدائيكمال حمدي عبد حجازي184
175/2017422ابتدائيامينة محمد محمود طه خليفة185
165/2017423ابتدائيآيات رفيق حامد حجازي186
81/2017407ابتدائيمها خليل فهيم العجلة187
206/2013419ابتدائيمحمود سعيد راغب شبير188
52/2018459ابتدائيخالد ابراهيم عوده سلمي189
284/2019475ابتدائيمحمد بشير احمد اللحام190
18/2016125ابتدائيسائد منير سليمان شحادة191
71/2015481ابتدائيسوزان فايز العبد مطر192
114/2014474استئنافنور توفيق حسين ابو الغصين193
13/2014473استئنافاسالم احمد موسى العرقان194
360/2019462ابتدائيهيا نضال نافذ الوحيدي195
20/2016439ابتدائياحمد عبد المجيد احمد االسطل196
28/2010436استئنافامال عوني صالح جرادة197
113/2016472ابتدائيزينب محمد عبد الرحمن ابو رحمه198
154/2015456ابتدائيهنادي احمد فايق محمد عكيلة199
2018/1451ابتدائيابراهيم عبد المجيد سليمان ابو عمرة200
326/2019450ابتدائينور وجدي محمود اليازجي201
223/2017483ابتدائيعزالدين محمود سالم مصلح202
102/2018448ابتدائيعطاء اسماعيل رشيد القبج203



61/2014447استئنافشادي محمد درويش عليوة204
292/2019441ابتدائيمحمد روحي يونس بريكة205
22/2019446ابتدائياحمد حاتم محمد المدهون206
48/2017487ابتدائيعبد الرزاق محمد عوض سليم صبره207
255/2016433ابتدائيهناء محمد عادل عبدالعال208
133/2015484ابتدائيمنال خضر احمد الصفدي209
32/2017489ابتدائيخلود محمد اسعد امام210
376/2019492ابتدائينجوى سليم عبيد هللا ابو هداف211
210/2016500ابتدائيمحمود عبد الرحمن محمود ابو جندي212
29/2012498استئنافبهاءالدين عدنان ابراهيم الجمل213
29/2016499ابتدائياسراء محمود نمر ابو حصيره214
115/2017504ابتدائيسالي عوني سعيد الزاملي215
28/2017503ابتدائيحمزة صالح احمد جرغون216
39/2015507ابتدائيثائر مجدي احمد المجايده217
31/2015508ابتدائيبكير حسن بكير الشيخ عبدو218
163/2018514ابتدائينورالدين عطايا رجب ابو زر219
64/2019515ابتدائياسالم محمود قاسم االسطل220
101/2016513ابتدائيرغدة محمد عبدربه المغير221
182/2019511ابتدائيسالمه محمد سالمه ابو سرحان222
264/2019512ابتدائيعبد الستار محمد عبد الرحمن الفرا223
27/2018517ابتدائيافنان علي حسين البحابصة224
153/2018518ابتدائيهديل خالد مصلح زعرب225
112/2019524ابتدائيانيسة محمد بلقاسم ابو شوارب226
79/2016527ابتدائيحنين صابر محمد صالح227
115/2014548ابتدائينيفين محمد عبد هللا المصري228
149/2015546ابتدائيهالة محمد رافع مرجونة229
125/2016577ابتدائيشريف بشير عليان البراوي230
73/2016567ابتدائيحازم عبد اللطيف رمضان شحادة231
2015/65552ابتدائيسحر ابراهيم عبد الرحمن ابو بشير232
372/2019584ابتدائيميسون رفعت محمد الريفي233
2015/05553ابتدائياحمد سمير محمد العزايزة234
2015/1551ابتدائياحمد محمود حمودة نصار235
128/2015555ابتدائيمحمود محمد وليد زهدي مرتجى236
266/2016554ابتدائيياسمين بشير عبد المعطي الغصين237



2018/8560استئنافاحمد فارس ابراهيم البردويل238
191/2019565ابتدائيسوسن محمد عبد هللا الغرابلي239
45/2016613ابتدائيامنه عاطف حسن الدربي240
149/2019614ابتدائيبشرى احمد عودة هللا عبدالعال241
115/2019612ابتدائيايه عبد الرحمن محمود نوفل242
172/2017574ابتدائياحمد سليم ابراهيم النجار243
35/2015583ابتدائيتامر اسعد محمد بدوي244
160/2016592ابتدائيعوض ماهر عوض أبو شاب245
268/20147610ابتدائينجوى يحيى داود شقفه246
226/2017593ابتدائيعمر محمد كامل داود247
74/2016607ابتدائيحسنى عماد جمعة جبر248
26/2017596ابتدائيرشا محمد مصباح البردويل249
121/2016617ابتدائيسلوى لطفي محمد بركة250
29/2017621ابتدائيحمزة زهدي سعيد صالح251
108/2015623ابتدائيمحمد احمد محمد رمضان252
178/2018629ابتدائيوليد حمدي سليمان المصري253
56/2019631ابتدائياسراء احمد نمر شاهين254
2019/108632ابتدائيامنه محمد ديب ابوالخير255
62/2019633ابتدائياسالم سليمان احمد أبو حطب256
51/2014646ابتدائيرمضان عبد الكريم رمضان اهل257
40/2014647ابتدائيحنان كمال الدين جمال ضبان258
129/2018636ابتدائيمحمد عماد محمود القديري259
73/2018651ابتدائيسماح خميس محمد الطيف260
260/2019650ابتدائيمحمد احمد عرفات مزهر261
52/2015654ابتدائيحمتو حمدان ديب الغرة262
381/2019655ابتدائينرمين عيد رشاد شراب263
159/2016658ابتدائيعمر عبد الحميد عبد اللطيف الضابوس264
345/2019657ابتدائيمعتز سليمان محمود ابو عمرة265
2019/238653ابتدائيعبد الرحمن علي حامد الفرا266
184/2016521ابتدائيمحمد خالد حسن عوده267
245/2019530ابتدائيكرم نعيم نمر السلفيتي268
74/2015538ابتدائيصبحي ياسين صبحي مرتجى269
2019/202534ابتدائيعلي عطية شحدة ابو طبق270
148/2016532ابتدائيعبد المعز حسن حسين دحالن271



335/2019533ابتدائيمرام جهاد خليل ابو عنزة272
107/2018531ابتدائيعمر عبد القادر محمد الباز273
318/2018550ابتدائيمحمود رياض عبد الرحمن صباح274
298/2019557ابتدائيمحمد علي عيسى ابو عبيد هللا275
364/2019600ابتدائيوسيم محمد سعدي لولو276
288/2019598ابتدائيمحمد جمال سعد العثامنة277
67/2018569ابتدائيريم احمد برجس العكلوك278
170/2015615ابتدائيايمان وليد رضوان فطيمه279
77/2018580ابتدائيسها حنفي سالمه قشطه280
13/2013585ابتدائيصالح سليم حامد النجار281
154/2017591ابتدائياسراء تحرير احمد الحاج احمد282
285/2019616ابتدائيمحمد بشير محمد البربار283
105/2014619ابتدائيناديه اعتماد عبد الجواد السقا284
137/2015618ابتدائيموزه محمود محمد زيدان285
218/2019634ابتدائيفتحي صالح مصلح ابو عمرة286
191/2018627ابتدائياحمد جمعه خلف عزام287
70/2019635ابتدائياسماعيل خليل عبد الحميد الصوري288
2018/161602ابتدائينهال سعيد محمود ابو دقه289
89/2016641ابتدائيدعاء منتصر سليم زويد290
13/2016639ابتدائياحمد احسان احمد البرعي291
391/2019642ابتدائيياسمين داود بشير الحرتاني292
2015/2019640ابتدائيغيداء ابراهيم يوسف لبد293
398/2019659ابتدائيهبه ناهض مصطفى شعشاعة294
329/2019660ابتدائينيفين عالء الدين محمد الطناني295
98/2016661ابتدائيرباب ابراهيم علي الشاعر296
300/2019663ابتدائيمحمد عماد يعقوب حمتو297
192/2020342ابتدائيسارة محمد حسن أبوهده298

81/2020211ابتدائيأسعد محمد أسعد رضوان299

68/2020333ابتدائيأحمد رأفت عبدالمنعم أبوكويك300

338/2020340ابتدائيمحمد عالء عبدالسالم داود301

36/2020332ابتدائيأكرم زياد ابراهيم السطري302

149/2020334ابتدائيخليل منصور خليل دوحل303

378/2020335ابتدائيمصطفى بسام عبدالمنعم الحاج304



131/2020337ابتدائيحسن هشام عوني حمد305

308/2020338ابتدائيمجدي هشام عوني حمد306

23/2020339ابتدائيأروه جميل عبد شاهين307

323/2020341ابتدائيمحمد ديب موسى ابودف308

253/2020349ابتدائيعبير منير عثمان طوطح309

54/2020345ابتدائيإيمان أمية عزت السيد310

232/2020350ابتدائيضحى احسان محمد البايض311

102/2020328ابتدائيبراء عبدالكريم سعيد حماد312

117/2020344ابتدائيجهاد حامد محمد غبن313

361/2020343ابتدائيمحمود جهاد عايش الفرا314

264/2020354ابتدائيعالء بشير ابراهيم عنان315

286/2020355ابتدائيفاطمه فضل عبدالجواد عطا هللا316

193/2020347ابتدائيساره يوسف حلمي جندية317

303/2020348ابتدائيلينا محمد عبد ابوحصيرة318

302/2020356ابتدائيليلى نضال عابد أبو معيلق319

207/2020358ابتدائيسمر سمير محمد أبو شعير320

39/2020359ابتدائيبراء وليد ديب بدر321

331/2020360ابتدائيمحمد صبحي محمود الزرد322

239/2020361ابتدائيعبد المجيد محمد وليد زهدي مرتجى323

80/2020254ابتدائيأسامة حسن أحمد صباح324

101/2020362ابتدائيبراء رجب حسن البابا325

419/2020364ابتدائيهبه جميل خطاب السلك326

164/2020365ابتدائيرائد زهير يوسف مشتهى327

85/2020366ابتدائيآالء باسم محمد قشطة328

97/2020367ابتدائيباسل فؤاد عودة اضهير329

109/2020368ابتدائيبهاء سعد عودة األغا330

125/2020369ابتدائيحذيفه طالل أحمد النجار331

24/2020370ابتدائيأسامة فتحي محمد العالول332

173/2020371ابتدائيرشا سمير اسماعيل عويضه333



297/2020372ابتدائيكنعان بكر فايز زنداح334

438/2020373ابتدائييوسف كمال يوسف عفانة335

396/2020374ابتدائيمؤنس محمود شوقي عبد الرحمن336

166/2020376ابتدائيرائد علي سلمي القرم337

351/2020378ابتدائيمحمد محمود حسن أبوعيشة338

217/2020379ابتدائيسوزان رأفت زيدان قنوع339

324/2020311ابتدائيمحمد سعد محمد الحلو340

379/2020381ابتدائيمصطفى عبد السميع نصر أبو الحصين341

144/2020375ابتدائيخديجه سعيد صالح العماوي342

346/2020384ابتدائيمحمد ماجد اسماعيل أبو دقه343

434/2020385ابتدائييوسف أحمد عبد هللا شرف344

409/2020388ابتدائينسمه عدنان سعيد الحسني345

387/2020390ابتدائيمنار حسن محمد األطرش346

31/2020391ابتدائيإسالم جهاد عيسى عمر347

99/2020395ابتدائيبتول خالد خليل النعيزي348

76/2020399ابتدائيأدهم عثمان احمد ماضي349

350/2020400ابتدائيمحمد محمود احمد ماضي350

281/2020377ابتدائيفاتن محمود سعدي لولو351

431/2020409ابتدائيياسر بشير رفيق عجور352

157/2020403ابتدائيدعاء ناهض احمد حبيب353

105/2020412ابتدائيبالل سامي خليل أبو حجاج354

137/2020413ابتدائيحنين رياض علي ياسين355

337/2020415ابتدائيمحمد عبد هللا تحسين رجب356

165/2020417ابتدائيرائد سالمه حسين الشرفا357

370/2020416ابتدائيمحمود محمد عيسى شويدح358

82/2020424ابتدائيأسماء علي محمد القر359

282/2020426ابتدائيفادي رفيق أحمد تيم360

58/2020428ابتدائيإيمان نهاد عبدهللا أبو عويمر361

267/2020429ابتدائيعلي تميم سامي علي العطار362



174/2020430ابتدائيرشا كمال كامل أبو سويرح363

107/2020353ابتدائيبالل هشام جعفر أبو لبن364

424/2020352ابتدائيوائل محمد صابر ياسين365

300/2020434ابتدائيلطيفه رفيق حمدان عليوة366

216/2020437ابتدائيسوزان ايمن مصطفى الزيناتي367

340/2020440ابتدائيمحمد فايق محمد الحداد368

59/2020442ابتدائيإيمان يوسف خضر صبره369

225/2020443ابتدائيصابرين كامل جبريل فرج هللا370

360/2020444ابتدائيمحمود أنور ابراهيم محرم371

432/2020445ابتدائيياسر عرفه فوزي نوفل372

178/2020449ابتدائيرفعت فياض سليمان أبو مدين373

403/2020453ابتدائينداء ناهض عبد ربه نوفل374

265/2020454ابتدائيعالء طالل جبريل أبو جبل375

116/2020457ابتدائيجمال عادل عودة الحو376

276/2020458ابتدائيعهد سهيل سعيد الهشيم377

359/2020460ابتدائيمحمود اسماعيل عبد شملخ378

37/2020112ابتدائيآالء عصام محمد السويسي379

206/2020114ابتدائيسمر خالد صبري أحمد380

202/2020115ابتدائيسماء فتحي عبدهللا الكحلوت381

124/2020109ابتدائيحذيفه أيمن كامل شبير382

183/2020120ابتدائيرنين وليد حمدان حسونه383

46/2020121ابتدائيأمجد محمد فرج نمر غزال384

293/2020122ابتدائيفيصل ربيع رشدي ارحيم385

84/2020123ابتدائيأسماء موسى حسين أبو ليله386

33/2020124ابتدائيإسالم محمد علي درويش387

228/2020127ابتدائيصبحي شحادة ديب صيام388

266/2020128ابتدائيعالء فريد عاشور التوم389

156/2020126ابتدائيدعاء محمود سليم الزق390

95/2020129ابتدائيآية يوسف شكري يوسف391



269/2020130ابتدائيعلي رجب سعيد جمعه392

309/2020135ابتدائيمجدي عطا هللا مسلم أبو موسى393

13/2020136ابتدائيأحمد سامي أحمد حماد394

98/2020139ابتدائيباسم عبد المجيد فايز الشرافي395

145/2020138ابتدائيخضر ناصر خضر سليم396

138/2020142ابتدائيحيدر نائل حيدر الحالق397

231/2020143ابتدائيصقر فارس عرفات ضبان398

402/2020144ابتدائينبيل سمير محمد المقوسي399

322/2020145ابتدائيمحمد خالد سعيد البحيصي400

437/2020146ابتدائييوسف عايش حسين أسعد401

417/2020150ابتدائيهاني مؤمن يحيى أبو ريالة402

238/2020147ابتدائيعبد هللا يوسف ديب قطون403

407/2020148ابتدائينسرين ناصر محارب مطر404

374/2020149ابتدائيمحمود يوسف عرفات الخواجه405

190/2020151ابتدائيريهام نضال نبيل العجرمي406

426/2020152ابتدائيوسيم نعيم عبد الحميد سويلم407

94/2020154ابتدائيآية اشرف اسماعيل الشاعر408

186/2020155ابتدائيروال بسام عرابي الحرازين409

349/2020156ابتدائيمحمد محمد زياد زاهد بسيسو410

42/2020157ابتدائيأماني تيسير حسن العطل411

52/2020158ابتدائيإياد هاني وحيد بكري412

285/2020164ابتدائيفاطمه فرج سليمان عبيد413

78/2020162ابتدائيأزهار زاهر صالح أبو حسين414

354/2020165ابتدائيمحمد ناصر عبد الرؤوف ساره415

257/2020160ابتدائيعزة رياض يوسف حسنين416

151/2020161ابتدائيدانه مشعل عبد المجيد ياغي417

255/2020163ابتدائيعروب أيوب محمد عثمان418

313/2020169ابتدائيمحمد أكرم محمد حسين419

429/2020170ابتدائيوليد منذر أسعد عاشور420



129/2020171ابتدائيحسن محمد حسن الحناوي زقوت421

175/2020176ابتدائيرشاد رزق صابر أبو عيشه422

222/2020193ابتدائيشيرين رمزي أحمد الحناوي423

8/2020137ابتدائيابراهيم نعيم فرج داود424

160/2020190ابتدائيديانا فايز محمد أبو سمره425

187/2020188ابتدائيروال خالد أحمد حمد426

425/2020182ابتدائيوسيم محمد خليل لبد427

172/2020177ابتدائيرزق مفيد عبد كالي428

283/2020180ابتدائيفادي نافذ محمد الزعيم429

436/2020179ابتدائييوسف صالح خليل االشقر430

179/2020178ابتدائيرفيق توفيق صالح الغوله431

227/2020194ابتدائيصالح سيد صالح الوادية432

268/2020172ابتدائيعلي رائد علي المسارعه433

57/2020195ابتدائيإيمان راغب محمد أبو لبده434

433/2020196ابتدائييحيى زكريا أحمد مقاط435

319/2020199ابتدائيمحمد حسني ابراهيم نجم436

61/2020200ابتدائيإيناس محمد هاشم العكلوك437

244/2020205ابتدائيعبد الكريم عبدهللا ربيع عوض438

404/2020203ابتدائينسرين حسني اسماعيل الدحدوح439

171/2020197ابتدائيرزان محمد ماهر سعدي أبو كميل440

299/2020198ابتدائيلبنى عادل عبد الكريم بكر441

200/2020204ابتدائيسلسبيل جهاد محمد رخا442

75/2020210ابتدائيأدهم خضر محمود المجدالوي443

410/2020215ابتدائينصر كمال محمد نصر حجو444

152/2020218ابتدائيدانيه محمد موسى ضهير445

128/2020221ابتدائيحسن علي حسن ياسين446

259/2020226ابتدائيعال سعود محمد أبو فول447

118/2020228ابتدائيجواد كمال أحمد هاشم448

294/2020224ابتدائيكاظم صالح سليمان أبو عطيوي449



205/2020431ابتدائيسماهر نائل محمد شلدان450

326/2020229ابتدائيمحمد سهيل ثابت الحسيني451

92/2020231ابتدائيآيه أسعد خليل عوض452

55/2020230ابتدائيإيمان بسام حامد صبيح453

16/2020234ابتدائيأحمد عبد الكريم موسى الزرد454

412/2020232ابتدائينعيمه خالد ابراهيم اسبيتان455

9/2020238ابتدائيابراهيم وليد ابراهيم الغرباوي456

141/2020235ابتدائيخالد حسام عبد السميع أبو سيف457

421/2020239ابتدائيهبه وائل محمود سعد458

420/2020227ابتدائيهبه ماهر يعقوب الملخ459

21/2020222ابتدائيأحمد ناهض أحمد الدايه460

215/2020223ابتدائيسهام سليمان محمد درويش461

369/2020241ابتدائيمحمود محمد حسن حميد462

364/2020237ابتدائيمحمود سعيد أحمد وافي463

119/2020243ابتدائيجوالن محمود أحمد أبو قمر464

358/2020244ابتدائيمحمد يحيى خليل بدوي465

64/2020262ابتدائيأحمد إياد محمد درويش السوسي466

163/2020264ابتدائيرائد تيسير محمد الرقب467

332/2020242ابتدائيمحمد صالح عطا جعرور468

110/2020266ابتدائيتحرير حسن محمد أبوعربيه469

142/2020267ابتدائيخالد عمر شفيق غراب470

43/2020268ابتدائيأماني خالد نادي البلبيسي471

155/2020272ابتدائيدعاء فوزي أحمد أبو نجا472

199/2020274ابتدائيسعيد سعدي سعيد أبو شرخ473

262277ابتدائيعالء الدين صبحي محمود الزرد474

123/2020275ابتدائيحازم زياد موسى ضهير475

143/2020276ابتدائيخالد يوسف محمد الشيخ476

356/2020278ابتدائيمحمد نعيم عايش السقا477

83/2020279ابتدائيأسماء محمود حسين كراز478



427/2020305ابتدائيوالء محمد جميل مقداد479

10/2020296ابتدائيأحمد تيسير محمد أبو نمر480

5/2020308ابتدائيابراهيم رباح حسن أبو عجوه481

17/2020309ابتدائيأحمد عياد محمود أبو جبل482

345/2020299ابتدائيمحمد كمال سليم أبو قوطة483

405/2020291ابتدائينسرين عبد المنعم صدقي يونس484

397/2020297ابتدائيميادة عبد الحميد عواد زعرب485

280/2020298ابتدائيغدير سعدي عبد المجيد شعت486

376/2020302ابتدائيمروان خالد محمد الحاج487

44/2020314ابتدائيأماني فواز أحمد الصفطاوي488

352/2020320ابتدائيمحمد محمود يوسف حمدان489

74/2020310ابتدائيأحمد يحيى محمد أبو نمر490

240/2020306ابتدائيعبد الرحمن ابراهيم أحمد الشيخ ديب491

30/2020325ابتدائيإسالم جهاد عبد اللطيف الهبلي492

27/2020330ابتدائيإسراء عصام فوزي أبو وطفه493

168/2020324ابتدائيرأفت ابراهيم يوسف المدهون494

100/2020301ابتدائيبدور عمر حسن الشريف495

400/2020327ابتدائينادره زاهر ناصر زكار496

1/2020329ابتدائيآالء محمود عبد الرؤوف الشيخ497

185/2020501ابتدائيروان محمد جمعه فتيحه498

339/2020494ابتدائيمحمد علي محمد سليم السك499

67/2020516ابتدائيأحمد حماد سلمان العمور500

108/2020519ابتدائيبنان سلمي أحمد أبو ارتيمه501

34/2020520ابتدائيإسالم مطيع محمود النمروطي502

362/2020523ابتدائيمحمود حسن خليل حمد503

176/2020529ابتدائيرشيد رائد رشيد طافش504

371/2020478ابتدائيمحمود محمد فرج محمود الغول505

395/2020479ابتدائيمونس محمد عيد عايش506

26/2020480ابتدائيإسراء محمد عادل حموده507



25/2020486ابتدائيأسامة مجدي حمزة نوفل508

252/2020491ابتدائيعبير رزق محمد دياب509

320/2020493ابتدائيمحمد حسين اسماعيل أبو هالل510

127/2020497ابتدائيحسن خالد عبد هللا أبو جهل511

334/2020558ابتدائيمحمد عادل حسين الصفدي512

295/2020559ابتدائيكرم وليد عبد المالك الدحدوح513

261/2020562ابتدائيعال محمد فايز اإلفرنجي514

45/2020563ابتدائيأمجد سمير أكرم خزيق515

270/2020566ابتدائيعلي سعيد علي حرارة516

237/2020568ابتدائيعبد القادر حسام حسن يونس517

161/2020571ابتدائيديما ضياء الدين سعيد المدهون518

357/2020605ابتدائيمحمد وصفي موسى علي519

398/2020599ابتدائيميرنا محمد سالم شبير520

120/2020608ابتدائيجيهان محمد محمود زعرب521

111/2020622ابتدائيتسنيم طالل نمر مطر522

321/2020620ابتدائيمحمد حمدي عطيه المزيني523

11/2020643ابتدائيأحمد جمال محمود مهدي524

198/2020648ابتدائيسراج شعيب حسين البحابصه525

35/2020649ابتدائياسماعيل سهيل جميل الجدبه526

170/2020656ابتدائيرجب العبد رمضان الحداد527

256/2020677ابتدائيعز الدين بشير محمد أبو مطر528

2020700-106ابتدائيبالل مصطفى شعبان مشتهى529

423/2020721ابتدائيهال موسى موسى أبو سعيد530

271/2020723ابتدائيعلي وحيد علي صالح531

247/2020725ابتدائيعبد هللا محمد أحمد شاهين532

401/2020246ابتدائينائل وائل نمر البحطيطي533

310/2020251ابتدائيمحمد اقبال أكرم محمد الطالع534

7/2020250ابتدائيابراهيم محمد بدر ابراهيم ازريد535

385/2020259ابتدائيمعتصم أسعد عبد العزيز السرساوي536



182/2020256ابتدائيرنا محمد كمال حبوش537

289/2020258ابتدائيفداء فرج تيم الدردساوي538

235/2020257ابتدائيعائشة نبيل اسماعيل حجي539

314/2020252ابتدائيمحمد بسام محمد أبو سليمان540

213/2020255ابتدائيسناء خميس شحادة الجدي541

272/2020260ابتدائيعماد الدين جهاد عيسى البنا542

60/2020261ابتدائيأيمن رياض جميل ياسين543

413/2020253ابتدائينمر محمود خليل هنية544

20/2020247ابتدائيأحمد محمد سالم قشطه545

47/2020245ابتدائيأمل عبد الناصر عوني فروانة546

22/2020284ابتدائيأحمد نايف أحمد راضي547

414/2020285ابتدائينهال جهاد أحمد المناعمة548

4/2020286ابتدائيابراهيم راتب محمود رضوان549

204/2020287ابتدائيسماح شفيق محمد سكر550

347/2020290ابتدائيمحمد ماجد محمود كريزم551

134/2020282ابتدائيحسين مهدي حسين أبو بكره552

28/2020280ابتدائيإسراء كمال محمد النجار553

48/2020288ابتدائيأمير سمير مصطفى عوض554

377/2020248ابتدائيمريم أحمد محمد البابلي555

277/2020292ابتدائيعيسى عادل إلياس ريحان556

375/2020289ابتدائيمرام محمد صالح السنداوي557

184/2020295ابتدائيرهام جابر اسماعيل نوفل558

208/2020300ابتدائيسمر يعقوب يوسف اليعقوب559

219/2020317ابتدائيشاكر زياد علي صيام560

279/2020315ابتدائيغدير زاهر ربيع الطناني561

391/2020318ابتدائيمهران سليم شاهر دغمش562

381/2020319ابتدائيمصعب محمد صالح حماده النجار563

428/2020312ابتدائيوليد مازن سعيد أبو جهل564

328/2020313ابتدائيمحمد سهيل عوني كحيل565



251/2020321ابتدائيعبير رابح أحمد أبو طويلة566

41/2020432ابتدائيإلهام حسين جابر الشرافي567

373/2020322ابتدائيمحمود نعيم عرفات أبو حصيره568

87/2020323ابتدائيآالء ماجد ابراهيم ريان569

275/2020233ابتدائيعمرو زياد رمضان دردس570

258/2020326ابتدائيعال توفيق حماد لباد571

86/2020526ابتدائيآالء جمال حامد الهمص572

260/2020540ابتدائيعال صبحي محمد بهار573

284/2020549ابتدائيفاطمه أسامة محمود تمراز574

226/2020556ابتدائيصابرين محمد علي عرفات السمهوري575

365/2020461ابتدائيمحمود سهيل محمد جبر576

53/2020463ابتدائيآيه محمد سلمان أبو ركاب577

169/2020466ابتدائيربيع أمين ربيع خضر578

254/2020467ابتدائيعدي حسين عبد الجواد الداعور579

203/2020469ابتدائيسماح أسعد يوسف عطا هللا580

329/2020471ابتدائيمحمد شعبان محمد الطيف581

133/2020470ابتدائيحسين سهيل حسين نعيم582

363/2020476ابتدائيمحمود زاهر محمد فضل النديم583

6/2020477ابتدائيابراهيم ماجد مسعود جرادة584

89/2020575ابتدائيآالء هشام محمود الدحدوح585

383/2020573ابتدائيمعاذ أمين يعقوب صيام586

415/2020576ابتدائينهاوند نبيل محمود العطار587

249/2020579ابتدائيعبد هللا نظمي مصطفى الدحدوح588

386/2020581ابتدائيمعتصم جمال محمد العواوده589

316/2020582ابتدائيمحمد تيسير عايش النجار590

132/2020588ابتدائيحسني يوسف حسني أبو حصيره591

69/2020590ابتدائيأحمد رفيق محمد أبو العطا592

229/2020594ابتدائيصفاء مازن رفيق المزنر593

56/2020595ابتدائيإيمان خليل أحمد عبيد594



140/2020597ابتدائيخالد جمال محمد أبو حصيره595

312/2020603ابتدائيمحمد إياد أحمد جاد هللا596

38/2020604ابتدائيآالء محمود سلمان عابد597

344/2020681ابتدائيمحمد فوزي محمد عوض الجملة598

32/202685ابتدائيإسالم كامل عبد الكريم كرم599

65/2020688ابتدائيأحمد باسم جواد مشتهى600

40/2020690ابتدائيالعنود سليمان أحمد االقرع601

154/2020684ابتدائيدعاء زكي علي البربري602

150/2020695ابتدائيداليه مروان فرح العطعوط603

2020693-273ابتدائيعماد رفيق أحمد الطرابلسي604

160/2020694ابتدائيرائد ايمن خليل الحليمي605

304/2020732ابتدائيماري سليمان سالمه النعامي606

221/2020707ابتدائيشهد خالد عطا هللا العجرمي607

63/2020706ابتدائيإيهاب محمد ابراهيم البدرساوي608

2011/06564استئنافسها عبدالجواد محمد الشوبكي609

40/2012105ابتدائيفادي حمدان ديب الغرة610

13/2011662استئنافعال عبد علي النعيزي611

300/2019663ابتدائيمحمد عماد يعقوب حمتو612

165/2019664ابتدائينور ناصر ابراهيم ابو النور613

01/2009.645علياسماح رشدي محمد عاشور614

66/201110استئنافمصطفى سلمان مصطفى ابو عصر615

96/2015630ابتدائيغدير محمود محمد ماضي616

101/2015665ابتدائيفاطمه كمال موسى حمدان617

14/2019666ابتدائيابراهيم محمود خميس البلتاجي618

16/2009628استئنافتهاني يوسف محمود عزيز619

7/2000.668عليانجوى محارب عابد ابو شهال620

12/2005.11علياايهاب درويش أحمد جنينه621

8/1998.669علياعبدهللا خليل حسين الفرا622

2014/37667استئنافحمزه حسين داود المصري623



195/201651ابتدائيمحمد منير محمد السويركي624

61/2003670ابتدائيعيد صبحي الزين نصر625

202/2017671ابتدائيسماح وليد علي الشنتف626

105/2018672ابتدائيعلي راتب عبدالمحسن البلبيسي627

106/201582ابتدائيماندي نعيم محمد ابو لحية628

99/2018676ابتدائيعبيده سيد موسى رزقه629

155/2019673ابتدائيبيروت عادل عبدهللا هنا630

43/2016675ابتدائيامجد بهيج احمد اللحام631

1998/7678عليامحمد يعقوب سماره حمتو632

257/2017679ابتدائيمحمود شوقي احمد ماضي633

44/20066علياآيات محمد فوزي هللو634

89/201476استئنافمحمد عبدالقادر عبدالرحمن حماد635

387/2019682ابتدائيوليد سالمه محمد النجار636

241/2019683ابتدائيفلسطين رشدي فضل ارحيم637

107/2003686عليااصالح سعيد محمود حسنيه638

59/2003680ابتدائيسالمه عمر نورالدين بسيسو639

60/2016687ابتدائيايناس محمد سليمان فرحات640

46/2012689استئنافعبدالرحمن محمد زهدي شحتو641

2011/1173استئنافبكر ربيع حسن التتري642

254/2017691ابتدائيمحمد نعيم كامل ابو عمشه643

1982/2692عليافتحي فواز محمود نصار644

2012/4699استئنافموسى خالد سعيد ضاهر645

50/2015697ابتدائيحماد حسين كمال المصري646

353/2019698ابتدائيهدي صالح محمد زياره647

162/2019701ابتدائيرغده نبيل عادل ابو مرسة648

84/2017704ابتدائينافذ فايز رزق ابو الشعر649

203/2019702ابتدائيعبدالرحمن عماد يعقوب حمتو650

32/2014703استئنافتحرير نواف حسن المبيض651

373/2019705ابتدائيميسون سعيد ابراهيم الفصيح652



25/2014175استئنافايه فوزي رمضان الوكيل653

218/2016708ابتدائيمعالي عاطف علي كالب654

188/2017710ابتدائيحمزه فتحي محمود سالمه655

244/2017709ابتدائيمحمد خليل رمضان صبره656

56/2013711ابتدائيسماح عبدالسالم عارف القرا657

242/2016712ابتدائيندوه حاتم حمدي بدانوره658

264/2017713ابتدائيمضر محمد جديع ابو حمده659

158/2017714ابتدائياسماء محمد لؤي جواد الشريف660

30/2014715استئنافبسام بكر محمد ابو طاحون661

75/2014716ابتدائيفاطمه عابدين ابراهيم عابدين662

223/2019717ابتدائيشريهان يحيى عيسى اليازجي663

157/201517ابتدائيوائل احمد جمعة البايض664

27/201227ابتدائياياد خليل علي ابو هربيد665

68/2016718ابتدائيتسهيل احمد مرزق زعرب666

28/2012724استئنافسهام محمد جمعه الشوا667

230/2016719ابتدائيمؤنس احمد محمود ساكن668

384/2019720ابتدائينسمه اسامه ابراهيم كوارع669

144/2018722ابتدائيمريم رفيق سعيد ابو شعبان670

121/201590ابتدائيمحمد محمود نصيف الدحدوح671

67/201429ابتدائيعبدالفتاح رضوان عبدالفتاح جرادة672

1991/1727علياعبله يحيى عبدالرحمن ابو جميزه673

379/2019728ابتدائيندى محمد احمد ابو عوده674

169/2016726ابتدائيفداء جالل دياب البحيصي675

132/2019106ابتدائيدعاء صالح محمد البطش676

219/2016729ابتدائيمعتز ديب خليل الخالدي677

189/2018730ابتدائييوسف فريد محمد ابو مطر678

77/2019731ابتدائياماني انور اسماعيل الدحدوح679

42/201942ابتدائيرامي زكريا رمزي مرتجى680

163/2019733ابتدائيرفيق ابراهيم حسين ابو هاني681



286/2019734ابتدائيمحمد جباره عواد زعرب682

32/2011735استئنافمحمد رياض محمود سليمان683

15/2017736ابتدائيالهام سليم مسعود عليوة684

117/201686ابتدائيسامح عمر عزالدين الخضري685

178/2016737ابتدائيمتقال عبدالحكيم مثقال حسونة686

276/2017738ابتدائيوفاء سهيل سعيد سلمي687

68/2014739ابتدائيعبير عمر محمد حمد688

125/2018744ابتدائيمحمد صبحي حسن ابوناموس689

167/2016740ابتدائيفايزه زياد خميس عمر690

2012/12741استئنافايه ناصر خميس السوسي691

354/201952ابتدائيهدي علي عيسي غالية692

197/2019742ابتدائيشروق عبدالرازق محمد الفرا693

134/2003743ابتدائيمجدي عثمان عبدالقادر الكتري694

392/2019745ابتدائيياسمين موسى حسن ابوعمرو695

316/2019746ابتدائيمحمود راغب عواد عفانة696

192/2019747ابتدائيسونه محمود حمدي مرتجى697

56/2014748ابتدائيسماح محمد رزق الحلو698

81/2014749ابتدائيمحمد حسين علي الحايك699

87/2014750ابتدائيمحمد عبدالباري احمد عطا هللا700

8/2017751ابتدائيادهم يوسف عبدالحميد القرا701

مدير وحدة الشئون القانونية والفقهية

رأفت حامد الحولي


