
رقم اإلجازةاسم المحامي الشرعيرقم الملفم

1959/2منير رشيد إبراهيم مكي11
1981/4لباد طلب عواد الكماالت24
1982/3عبد الجواد عبد الحافظ محمد أبو راس36
1982/14أكرم مصطفى سليم الجمل48
1982/19أمين محمد أمين الفالح59
1983/6جمال كامل حافظ البورنو612
1984/5ناجي محمد سالم النحال714
1984/6زهير صالح سليم الحداد815
1984/25يونس صالح بدوي األغا917

1984/30محمود حسين عبد الوهاب أبو ليلى1018
1984/32سعيد محمد حسين الصواف1119
1984/38أحمد صبرة حسن النويري1220
1984/39عوض هللا عبد هللا محمود عوض هللا1321
1995/3مسعود سلمان فريح الحشاش1424
1995/5عماد يعقوب سمارة حمتو1526
1995/6عماد محمد فارس أبو كرش1627
بدون رقمأحمد حسين محمد أبو سردانة1728
1997/3يحيى سعيد أحمد صبح1829
1998/3خالد محمد فهاد تريان1930
1998/5محمود سالم عبد هللا مصلح2031
1998/10جميل جمعة عبد الهادي سالمة2134
2000/2سلمان عبد ربه سلمان أبو الحن2236
2000/3علي السيد علي أبو وردة2337
2000/4كمال عوض ديب بنات2438
2000/5محمد لطفي خميس الجزار2539
2000/6مروان محمد محمد عثمان2640



2000/9خالد جمال حسين حمادة2743
2000/11عبد الحميد وصفي غانم األغا2845
2000/12محمد سويلم سالم الرومي2946
2000/13محمد علي عبد الفتاح أبو حسنه3047
2000/14محمود صبحي منصور الفقعاوي3148
2000/15يحيى علي محمد األسطل3249
2000/17عبد القادر محمد أحمد األسطل3350
2000/19تمام يوسف خليل نوفل3452
200/46عالء طه خضر خليل الغندور3553
2003/35سهيل عز الدين سالم الكفارنة3655
2003/36اكرم عبد الفتاح يوسف كالب3756
2003/37عصام سالم سليم النخالة3857
2003/38انتصار محمد حسن العفيفي3958
2003/39عالء صالح محمد شبالق4059
2003/40نرمين محمد محمود صبح4160
2003/41أسامة عامر محمود شمالي4261
2003/42محمود سالمة سلمان صليح4362
2003/43يحيى عيد علي شبير4463
2003/44شعبان حسن شعبان الجرجير4564
2003/45هشام إبراهيم سلمان أبو دقة4665
2003/47محمود صالح حسن الدريوي4766
2003/57ماجدة أحمد سعيد العلمي4867
2003/58أمين محمد فضل ساق هللا4968
2003/60لبني صالح عبد العزيز المقوسي5070
2003/63حسام يوسف حسين دكة5173
2003/64رائد رمضان عبد الحميد الشبراوي5274
2003/65نواف سلمان إبراهيم ثابت5375
2003/66محمود حسين الغول/ محمد فرج5476



2003/67سليمان صالح حمدان الغلبان5577
2003/68أحمد نهاد محمد محمد نمر الغول5678
2003/69عبد الكريم ربيع صيام صيام5779
2003/70محمود أحمد سليم بركة5880
2003/109حافظ حمد حافظ شراب5983
2003/110عمر أحمد عطيه البرش6084
2003/111ضياء الدين سعيد المدهون6185
2003/112نايف سلمان محسن أبو معمر6286
2003/113جواد عبد الرحمن عثمان شعث6387
2003/114سالم خضر جمعة الشواف6488
2003/115وسيم عطا عاشور أبو راس6589
2003/116سعيد أنس مصطفى شبير6690
2003/117إسماعيل زكي إسماعيل أبو مصبح6791
2003/118علي محمد عبد هللا زمل6892
2003/119أديب محمد سفيان الربيعي6993
2003/120زهير يونس عبد الرحيم عيد7094
2003/122و ضباع]تيسير محمود محمد أ7196
2003/123يحيى نافع يونس الفرا7297
2003/124عبير علي عبد الفتاح جبر7398
2003/125يوسف محمود محمد البسيوني7499
2003/126هشام حسن عبد هلل كلخ75100
2003/128ضياء الدين عبد الحميد محمد األسطل76102
2003/129نصر هللا سليم البريم77103
2003/130إبراهيم محمد إبراهيم الصوراني78104
2003/131نهاد هشام هاشم ضميدة79105
2003/132رجاء موسى شحادة عيد80106
2003/133ناهض حلمي حافظ السقا81107
2004/8اشرف رفيق سليم نصر هللا82109



2004/47محمود خليل أحمد األسطل83110
2005/5عبد هللا كمال عيد النجار84111
2005/19زياد عطا محمود النجار85112
2005/20محمد رباح محمود حسين86113
2005/51منير طالب بدوي الحصري87114
2005/52شالش نايف سليم اشبير88115
2005/55خولة إبراهيم أحمد قديح89116
2006/14وائل حمد عطيه عيسى90117
2006/41عماد محمود صبحي الفقعاوي91118
2006/46حسين محمد حسين مزهر92123
2007/10أمين محمد خليل ضاهر93125
2007/11أحمد لطفي رشيد شاهين94126
2007/13أحمد عبد العزيز حماد الفرا95128
2008/3نور خضر محمد أبو صقر96132
2008/4غادة محمد سالم الهنادي97133
2008/5أميرة محمد محمود إسليم98134
2009/2عاطف إبراهيم محمد قاسم99136
2009/3حكمت محمد محمود البسوس100137
2009/5لؤي علي زايد أبو حصيرة101139
2009/7وجيه صبح محمود القيق102141
2009/8رشا حسن أحمد خريبي103142
2009/9رانية جمعة حرب أبو مور104143
2009/10مراد محمد أحمد بشير105144
2009/12نفين محي الدين أحمد كالب106146
2009/13جيهان عبد الهادي أحمد المزين107147
2009/14سحر سليم حلمي السويسي108148
2009/17وفاء لطفي أحمد البطريخي109151
2009/18إسالم علي محمد أبو سعيد110152



2009/20شادي عبد هللا سعيد فرهودة111154
2009/22أنور جمعة علي الطويل112156
2009/23محمود جميل ياسين شقورة113157
2009/25ألفت راتب عبد الرحيم نصار114159
2009/26رويدة اسعد حمدان ملكة115160
2009/27محمد عبد الوهاب سليمان عطوة116161
2010/2مدحت محمد سليمان أبو بالل117163
2010/3محمد حامد نافل شيخ العيد118164
2010/5محمد عبد المجيد سليمان أبو عمرة119166
2010/7هناء صالح عطا هللا والي120168
2010/9تامرعبد الحفيظ  حافظ أبو كويك121170
2010/10فايز أحمد عبد الخالق الكفارنة122171
2010/11محمد حسن محمد رشوان123172
2010/12معين حسن عبد السالم عوض124173
2010/17هديل يوسف عبد اللطيف أبو سعد125178
2010/19عليا خالد حسن الغربي126180
2010/20خالد عطوة سلمان الطالع127181
2010/21اكرم رفيق سليم نصر هللا128182
2010/24وسيم فؤاد سليمان الفقعاوي129185
2010/25محمد سليمان شحدة عقلة130186
2010/27نائل عبد السالم عبد الحميد زقوت131188
2011/01عفاف سعيد محمد مشتهى132192
2011/02عادل محمود حسن ابراهيم133193
2011/03يوسف مصباح سعودي عاشور134194
2011/10شيرين عيد إبراهيم الصوراني135201
2011/17فاطمة سليمان عبد يوسف136208
2011/18سوزان أحمد إبراهيم فلفل137209
2011/22عبير محمدجمال موسى أبوسى138213



2011/23رندة كمال سالم الزقزوق139214
2011/25لؤي زهير سعيد المدهون140216
2011/26عزمي حبيب خطر المشهراوي141217
2011/28غدير محمد عبد الرحمن الرملي142219
2011/29أمجد جميل توفيق شبير143220
2011/30فتحية ماهر سعد الزعيم144221
2011/31شيماء فارس فوزي غنام145222
2011/33رمزي إسماعيل نجيب صالح146224
2011/38سمر سعيد حسن الشاعر147229
2011/43اسماء محمد إبراهيم أبو لحية148234
2011/44مخيمر يوسف إسماعيل المجدالوي149235
2011/45سماء عدنان أسعد اإلسي150236
2011/47شرين حاتم رامز شاهين151238
2011/48حمدان عبد الحميد حمدان الشاعر152239
2011/50محمد حسن محمود ابوعبيد153241
2011/52مني نعيم خليل دلول154243
2011/53نسرين مصطفي علي الحطاب155244
2011/54ياسر ماجد احمد االسطل156245
2011/56مني خضر محمد ابوصقر157247
2011/58محمد يحيي محمد شاهين158249
2011/61رأفت جمعة سعادة بارود159252
2011/65ميساء سمير محمد النوري160256
2011/67سليمان فتحي مصطفي رصاص161258
2011/68محمد سلمان سليم جدهللا162259
2011/69إبراهيم هويشل عودة أبو هويشل163260
1986/01يونس عمر أحمد صيام164261
2011/71إسالم خميس محمد الزعيم165263
2011/74شوقي محمود أحمد نعيم166266



2011/76عبد هللا إسماعيل علي ابو جربوع167268
2011/77احمد عمر جيالني المغربي168269
2011/78ريم حرب خليل ابو جامع169270
2011/79رائد عبد الحميد حسن العفيفي170271
2011/81عطية سالم عميرة ابو عوض171273
2012/01عبير سامي مصطفى  شعشاعة172275
2012/03أمل موسى أحمد شرير173277
2012/05ميمي زياد حسين بكر174279
2012/06أحمد عبد الرحمن محمد الدوي175280
2012/07انجي سعيد شاكر األسطل176281
2012/10نجوى فتحي سالم أبو شرقية177284
2012/13دينا جمال محمد  مصطفي178287
2012/17خلود حسن علي أبو الخير179291
2012/18راوية نبيل حسن ماضي180292
2012/22أسامة أحمد حسين أبو القمصان181296
2012/26يحيي مجدي منصور محارب182300
2012/31نازك محمود سليمان العراج183305
2012/32مهدية أحمد محمود أبو شاويش184306
2012/33رندا نادي محمود أبو محسن185307
2012/36محمد حسين خليل أبو خاطر186310
2012/38هبة محمد محمود الديب187312
2012/41طارق زياد إبراهيم أبو عبدو188315
2012/44مازن أيوب عبد هللا الشيخ189318
2012/45موسى محمود موسى العصار190319
2012/47سعيد محمد أيوب خلة191321
2012/50لواحظ شعبان صالح ناجي192324
2012/51إبراهيم محمد صبري المدني193325
2012/53محمود حسن عبد الفتاح ابو بكر194327



2012/54عبد الفتاح احمد علي هاشم195328
2012/57فتحي حسين حسن ناصر196331
2012/58منذر عبد السالم عبدهللا محسن197332
2012/59رنا نافز تيسير المدهون198333
2012/60تحسين فتحي حمدان199334
2012/61عال حسن يعقوب سعيد200335
2012/64فادي خليل مصباح حمد201338
2012/65شرين حسن محمد شملخ202339
2012/66ناصر أحمد محمد حمدان203340
2012/67صفاء حرب خليل أبو جامع204341
2013/01ميسة خالد محمد النجار205343
2013/02شكران جميل محمد األسود206344
2013/06آية يوسف كامل الحواش207348
2013/07طارق بشير حمادة سمور208349
2013/08هناء وحيد عيد حرارة209350
2013/09نجلة جمعة عبد دويدار210351
2013/10عالء الدين رشيد محمد عبيد211352
2013/11مها ناصر محمد بنات212353
2013/12شرين إبراهيم أحمد السيقلي213354
2013/14زكية فهمي عبد هللا كريم214356
2013/19أسماء نايف محمد المشهراوي215361
2013/20شيماء رمضان صبحي برغوت216362
2013/22زينب عطا شاكر أبو عمير217364
2013/23ريهام محمود صالح الدريوي218365
2013/26محمد ناجي فؤاد فارس219368
2013/27هبة محفوظ محمد نصير220369
2013/28سهيل مصطفى عبد هللا الحمدني221370
2013/29رشا عائد علي حميدة222371



2013/30رزق جميل رزق درابيه223372
2013/31عبد الناصر محمد عبد عابدين224373
2013/32شرين عبد الهادي يوسف مهنا225374
2013/33حياة علي سلمان محمود226375
2013/34إبراهيم عمر حسن أبو هالل227376
2013/35محمود احمد حسن الحوراني228377
2013/36مفيد شفيق محمد غبون229378
2013/37عبد الكريم سليم داوود عبد العال230379
2013/38دينا محمد ناجي الحداد231380
2013/40يونس مجدي فياض أبو معيلق232382
2013/46محمد فؤاد محمد عطية233388
2013/47عبد الحليم محمد حمدي حمدية234389
2013/48عبد هللا حسن أحمد أبو دان235390
2013/50حميدة إسماعيل يوسف الطهراوي236392
2013/52أحمد اسعد إبراهيم عوض237394
2013/53فاطمة عبد الحميد صالح الخضري238395
2013/54عبد المنعم سلمان عبد المنعم أبو شيحة239396
2013/55دالية فتحي حسن أبو شاويش240397
2013/58محمد عبد هللا خليل جحا241400
2013/59محمد عبد الكريم محمد السموني242401
2013/60نهال خميس زرعي الفيري243402
2013/61ريمة كامل عبد الرؤوف حمودة244403
2013/68محمد عاطف محمد النمروطي245410
2013/69محمد نبيل حسن الكيالني246411
2013/70ناصر سعد محمود الغزاوي247412
2013/71نزار محمد جبر الريفي248413
2013/74محمد ناصر سليم المجايدة249416
2013/75محمد خليل محمود بربخ250417



2013/76محمد جهاد إسماعيل الشوبكي251418
2013/77عبد هللا خالد نمر أبو العمرين252419
2013/78سعيد راغب عودة المشهراوي253420
2014/01نايف احمد محمد راضي254421
2014/02احمد عبد سالمة عطاهللا255422
2014/03خليل محمد خليل قنن256423
2014/5إبراهيم صالح يوسف دبوس257425
2014/7أحمد جمال عبد الناصر موسى حمادة258427
2014/9أحمد محمد عبدالعزيز الطرشاوي259429
2014/10أحمد محمد عبد المجيد غالي الخليلي260430
2014/11أحمد محمود سليمان الفرا261431
2014/14اسالم اسماعيل موسى أبو السعود262434
2014/15اسالم محمود سليمان التلباني263435
2014/16أسمهان صابر محمد الحواجري264436
2014/18أالء محمد طالل محمد خليل اللوح265438
2014/19أماني سمير اسعد الهيثم266439
2014/24آية جمال حسن المغربي267444
2014/26آية ناصر نمر عقل268446
2014/27إيمان سمعان سعيد عطا هللا269447
2014/29باسمة حماد سالم أبو ظاهر270449
2014/31بشير محمد عمر المشهرواي271451
2014/34جهاد عبد العزيز عبد الرحمن ريحان272454
2014/36حمادة بدر شعبان أبو راس273456
2014/38حمزة محمود عطا أبو لبدة274458
2014/42خالد علي جبر شريم275462
2014/43خلود نعيم شعبان البحيصي276463
2014/44خولة حسين عبد ربه فرحان277464
2014/45دالل حمدي محمد الكحلوت278465



2014/48رائد حمودة طلب الخضري279468
2014/49رائد نعيم  رجب العشي280469
2014/50رشا فتحي احمد أبو هالل281470
2014/52سائد هاني عبدالقادر الخطيب282472
2014/55سعيد محمد سعيد بطاح283475
2014/58سمية بسام نمر أبو يوسف284478
2014/59سناء جميل إبراهيم ثابت285479
2014/62شاهر فضل شعبان أبو راس286482
2014/63شيريهان عاشور صبحي الزهارنة287483
2014/64طارق عطيه محمود جمعه288484
2014/65طارق عواد عبدالقادر عودة289485
2014/66عائشة جميل ابراهيم جابر290486
2014/69عصام نعيم محمود أبو سلطان291489
2014/70علي منير عبد الرحمن الرنتيسي292490
2014/71عمر أحمد علي ثابت293491
2014/72عهد أيمن عوض عبد العال294492
2014/74فاطمة الزهراء زياد يوسف أبو الفار295494
2014/76فاطمة محمد حميد األخرس296496
2014/80ماهر عصام حسين كساب297500
2014/82محمد خضر حسني عرفة298502
2014/84محمد زياد محمد البرعي299504
2014/85محمد طاهر احمد شحادة300505
2014/86محمد عبد اإلله راغب شراب301506
2014/90محمد عبد هللا علي حلس302510
2014/91محمد عبد الناصر كامل عياش303511
2014/92محمد عصام حسان حسان304512
2014/93محمد فتحي دياب حجازي305513
2014/95محمود سخري حسن أبو عجالن306515



2014/96محمود صبحي شعبان عرفه307516
2014/99مروة اسماعيل محمود عبد ربه308519
2014/101مصعب مروان حسين شبات309521
2014/103مهند جمال عبد الحليم غبن310523
2014/107نبيل جمال عبدالعزيز أبو عنزة311527
2014/108نسرين يحيى خميس السلوت312528
2014/111نعيم اسبيتان محمد العصار313531
2014/112نها محمود سليم السنوار314532
2014/113نهاد حرب عودة عيسى315533
2014/117هالة عادل ناجي أبو الحاج316537
2014/119هدى نعيم عبد زعرب317539
2014/120هناء ياسين عطا القيسي318540
2014/121هند ياسين صبحي مرتجى319541
2014/122وفاء خليل هاشم طه320542
2014/123والء إبراهيم احمد شتات321543
2014/124والء أبو العز يوسف قاسم322544
2014/126ياسر رياض راتب أبو غالي323546
2014/128ياسمين مطر حامد بستان324548
2014/130يحيى مشعل احمد أبو مشعل325550
2015/01جواد نصري عبدالفتاح المدهون326551
2015/02ابتسام اسعد محمود بركة327552
2015/06أحمد علي خليل البحيصي328556
2015/07أحمد علي شحده النجار329557
2015/08أحمد فرحان سلمان اللوح330558
2015/09أحمد محمد اسماعيل غنيم331559
2015/11أحمد مرزوق حامد بركة332561
2015/12أحمد مصطفى جميل طوطح333562
2015/14اسامة رمضان محمد ابو شمالة334564



2015/15اسالم أحمد عبدالعزيز ابوزبدة335565
2015/16اسالم جميل سعدي الراعي336566
2015/18اسمه عبدالرازق أحمد السبع337568
2015/19اسيا محمد حمدان اربيع338569
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2017/54عالء الدين يحيى احمد االغا6681073
2017/55علي ايمن عطيه منصور6691074
2017/56علي زهير خليل مصطفى6701075



2017/58عمرو مجدي احمد بركات6711077
2017/59عيسى عبدالحميد حسن مطر6721078
2017/61فريال نبيل جبر سالم6731080
2017/62فهمي محمد زهير محمد ابو لبده6741081
2017/63فواز فهمي محمد حلس6751082
2017/65محمد بهائي نعمان السوسي6761084
2017/66محمد جمال صبحي الحتو6771085
2017/67محمد جمعه جوده شقليه6781086
2017/68محمد زياد خالد عياد6791087
2017/69محمد سالم صابر حرارة6801088
2017/71محمد عثمان عمر حرزهللا6811090
2017/72محمد عماد محمد عليوة6821091
2017/73محمد فايز محمد هنية6831092
2017/74محمد كمال موسى حمدان6841093
2017/75محمد يحيى عبدالفتاح الدربي6851094
2017/76محمود خالد محمد ابو وردة6861095
2017/77محمود رزق سليمان الطيف6871096
2017/78محمود سعيد محمد غنيم6881097
2017/79محمود محمد مصباح عبدالقادر حموده6891098
2017/80مريم امين عبد المصري6901099
2017/82مهند احمد شحادة صيام6911101
2017/83نارمين محمد موسى مطر6921102
2017/87نهى محمود محمد قبالن6931106
2017/88نور مصطفى كمال مطر6941107
2017/90هدى عالء عمر حسونة6951109
2017/91همام ياسر فريد مطر6961110
2017/92هناء صالح بدوي الشناط6971111
2017/93وائل جمال خميس زعرب6981112



2017/94والء خليل سليمان ابو حسنين6991113
2017/95وليد محمدعمر عطيه عبيد7001114
2017/96يوسف ابراهيم محمد بعلوشة7011115
2017/102اسماء سخري حسن ابو عجالن7021121
2017/103اسماعيل احمد اسماعيل الغالييني7031122
2017/104اسماعيل موسى دياب الهبيل7041123
2017/105بالل فتحي ابراهيم الغلبان7051124
2017/107تامر سمير محمد صالح7061126
2017/110حنان فرج حمدي العجل7071129
2017/111خليل احمد خليل شاهين7081130
2017/113رجاء محمد يعقوب الشيخ سالمه7091132
2017/114سالم جمال محمد حجازي7101133
2017/115سلمى معين محي الدين سكيك7111134
2017/116سليمان محمد سليمان فرحات7121135
2017/118صابرين محمد عبدالرحمن ابو ربيع7131137
2017/119صالح الدين محمد حافظ البايض7141138
2017/120ضحى فالح سعد الدلو7151139
2017/121عبدالرحمن مصباح عبدهللا محمود7161140
2017/122عبداللطيف انور عبداللطيف قوش7171141
2017/123عبدهللا ابراهيم موسى بهار7181142
2017/124عبدهللا طلعت عبدالنبي الوحيدي7191143
2017/125عالء اديب خالد اسليم7201144
2017/126عالءالدين محمد محمود عقل7211145
2017/127عمر سالم محمود خضير7221146
2017/128عمر سعد محمود ابو ليله7231147
2017/132محمد توفيق بكر قنيطه7241151
2017/133محمد جبر حسن صرصور7251152
2017/134محمد جمال سليم قشطه7261153



2017/135محمد رمزي محمد البحيصي7271154
2017/136محمد سفيان محمود مرعي7281155
2017/137محمد عادل عباس سعده7291156
2017/138محمد عودة عاشور عوده7301157
2017/139محمد زهار رمضان ابو حليمة7311158
2017/141محمود عيد ربحي النونو7321160
2017/143مؤمن نبيل عودة اضهير7331162
2017/144ناظم يوسف حسن ابو جراد7341163
2017/145نجوى خميس عزام عمر7351164
2017/146نور عاطف نصرهللا المشوخي7361165
2017/147هاني عزام كمال البغدادي7371166
2017/148رامي عدنان حسني صالح7381167
2017/151احمد صبحي سعدالدين حبيب7391171
2017/152احمد هشام سليمان فرحان7401172
2017/155اسراء وليد ابراهيم شحادة7411175
2017/156اسماء ابراهيم حمدي الناجي7421176
2017/157اسماء فايق حسين ابو زيادة7431177
2017/159اسماعيل ابراهيم محمد ابو زيدان7441179
2017/160اسماعيل حسن عبدالعزيز الغوطي7451180
2017/161اسماعيل عدلي بهجت سكيك7461181
2017/162امال سلمان جبريل الحسنات7471182
2017/163اماني بكر محمود الزعبوط7481183
2017/168ايمن احمد رضوان الفي7491188
2017/169ايوب محمد عودة ابو عايش7501189
2017/170إسراء محمود علي بعلوشة7511190
2017/171إسماعيل محمد يعقوب المدهون7521191
2017/173أسماء عمر عبد القادر قنديل7531193
2017/174أمين عدنان بدر صيام7541194



2017/176براء شعبان يوسف الوصيفي7551196
2017/177براء وهيب مصطفى حرب7561197
2017/178بهاء احمد حسين عيسى7571198
2017/179بهاء الدين سهيل حسين غبن7581199
2017/181جبر ابراهيم حامد ابو بكرة7591201
2017/182جمعة محمود عبدالعزيز سالمة7601202
2017/183جهاد توفيق بكر قنيطه7611203
2017/184حسام ناصر عبدالقادر ابو غوش7621204
2017/185حسن عدلي سليم الديرواي7631205
2017/186حسن عواد حسن ابو عمرة7641206
2017/187حمادة هاني محمود الغفري7651207
2017/191دعاء خالد عبدالقادر المصري7661211
2017/192دعاء فرج سالم شمالي7671212
2017/193رامز بشير عبد المعطي الغصين7681213
2017/194رامي معين محمد محسن7691214
2017/196رأفت احمد محمود قشطه7701216
2017/197روال وليد عارف حمادة7711217
2017/198ريهام عبد الحي قاسم شمالي7721218
2017/199ريهام ناصر سليمان داود7731219
2017/200ساجدة جهاد صالح ابو عتيلة7741220
2017/201سليمان احمد سليمان شاهين7751221
2017/203سمر يحيى احمد االغا7761223
2017/205سها مروان محمد الطريني7771225
2017/206شادي شتيوي سلمى عوكل7781226
2017/207شيماء زياد يونس فروانة7791227
2017/209صابره سامي سالمه ابو سمرة7801229
2017/212طارق توفيق خليل الفصيح7811232
2017/213طارق جمال راتب نوفل7821233



2017/214طارق رياض يوسف سمور7831234
2017/216عامر نبيل محمد حسان7841236
2017/217عائدة فتحي ابراهيم ابو مزيد7851237
2017/218عبد الرحمن مدحت نعيم رستم7861238
2017/224عالء علي محمود زقول7871244
2017/225عماد ايمن مصطفى اصالن7881245
2017/229فايز محمد موسى حسان7891249
2017/230فتنة محمد عمر المشهراوي7901250
2017/231فرح جهاد حسن الشنطي7911251
2017/235محمد احمد جبر ابو حرب7921255
2017/237محمد ايمن يونس القدره7931257
2017/238محمد بسام محمد ابو سيف7941258
2017/241محمد جهاد محمد الباز7951261
2017/245محمد رشدي زكريا مراد7961265
2017/250محمد عبدالكريم محمد الهليس7971270
2017/253محمد ماجد محمد لولو7981273
2017/255محمود انور محمود ابو نحلة7991275
2017/258محمود منير محمد حسن عيسى8001278
2017/259مرام احمد صبري المصدر8011279
2017/260مروان محمد مرشد ياغي8021280
2017/261مروة محمد اسليم اسليم8031281
2017/262مريم محمد سعدي شلدان8041282
2017/263مصطفى تيسير رسمي الشافعي8051283
2017/265منى اسماعيل رفيق الفرا8061285
2017/266موسى نورالدين سليمان ابو فرية8071286
2017/270نهيل خالد سليم اسعيد8081290
2017/271هبه زياد حسن ابو هين8091291
2017/272هدى جاسر مطر ابو لبده8101292



2017/273هشام ادريس محمد الشيخ محمود8111293
2017/274هنادي ناصر اسعد القصاص8121294
2017/275هيا رشاد سليمان ابو سويرح8131295
2017/277والء عودة عاشور عودة8141297
2017/278ياسمين حمودة شحدة ضهير8151298
2017/279ياسمين مروان كاظم صقر8161299
2017/280ياسين حمودة حسن حبوش8171300
2017/281يوسف ياسر يوسف اشبير8181301
2017/282يونس نبيل يونس القدرة8191302
2017/283حنين بشير ابراهيم ابو طير8201303
2018/02ابراهيم نبيل محمد الكفارنة8211305
2018/03ابراهيم وليد جمعة يونس8221306
2018/04ابراهيم وليد عبد الحكيم أبو عنزة8231307
2018/06أحمد إياد محمود الراعي8241309
2018/07أحمد حسين درويش بركات8251310
2018/08أحمد عوني أحمد العشي8261311
2018/09أحمد فايق سعيد قنيطة8271312
2018/10أحمد فضل محارب عابد8281313
2018/14أحمد يحيى محمد اللوح8291317
2018/15أسامة جالل محمود الشاعر8301318
2018/16اسراء زكريا محمد انصيو8311319
2018/17اسراء علي ماهر حسن أبو حالوة8321320
2018/18إسراء محمد أبو شمة8331321
2018/19إسراء نظام أحمد أبو طير8341322
2018/20إسالم سعد مرجان راضي8351323
2018/22أسماء سمير محمد حمدان8361325
2018/23أسماء فايز خليل أبو سليمان8371326
2018/26أشرف ماهر عبد الكريم وهبة8381329



2018/28أكرم جمال محمد اعبيد8391331
2018/29أكرم علي حمد حمد8401332
2018/32أمونة محمد رجب حماد الدحدوح8411335
2018/34آيات ابراهيم حماد أبو زكري8421337
2018/37آية محمد محمد المباشر8431340
2018/38إيهاب خليل صادق الحسيني8441341
2018/39إيهاب ماجد محمد الهيقي8451342
2018/40بسمة مسعود محمد عقل8461343
2018/43بيان محمود حسين البحيصي8471346
2018/45جهاد صالح محمد مهنا8481348
2018/46حسين نصرحسين أبو مرسة8491349
2018/48حليمة سهيل حمد مرتجى8501351
2018/49حمزة عبد الرازق ابراهيم البلتاجي8511352
2018/51حنان عبد الناصر محمد جبريل8521354
2018/53خالد عبد الناصر صبري مسلم8531356
2018/54خالد ناصر خلوصي المهتدي8541357
2018/55خديجة عصام محمود عبد الرازق8551358
2018/56خليل أحمد خليل قاسم8561359
2018/57دعاء خليل سليمان أبو حسنين8571360
2018/58دعاء صقر عيد أبو ليلة8581361
2018/59دعاء محمد يحيى قروط8591362
2018/60دالل عمر جالني المغربي8601363
2018/61رامي رفيق حمودة البنا8611364
2018/62رامي نصر علي أبو عصر8621365
2018/63ربوع محسن محمود جرادة8631366
2018/64رشاد منذر رشاد مشتهى8641367
2018/66روند ياسر يوسف أبو وطفة8651369
2018/68سحر يوسف محمد عليان8661371



2018/69سعيد أحمد نجيب عارف أبو حصيرة8671372
2018/70سعيد ماجد سعيد المدهون8681373
2018/72سفيان رجب ابراهيم أبو دان8691375
2018/75سمر محمود ابراهيم عاشور8701378
2018/78سها وائل محمود سعد8711381
2018/80سوزان أحمد العبد السلطان8721383
2018/81شروق حاتم غازي شراب8731384
2018/82شيماء حلمي منصور ضهير8741385
2018/85ضياء ماهر فوزي دويدار8751388
2018/86طه خضر يونس سعد8761389
2018/87عاصم وائل أحمد البايض8771390
2018/89عبد الرحمن عوني مصطفى المصري8781392
2018/91عبد الشفوق خليل عبد الشفوق العبادلة8791394
2018/93عبد الفتاح حاتم عبد الفتاح صباح8801396
2018/94عبد اللطيف صابر عبد اللطيف ظاهر8811397
2018/95عبد هللا عاشور محمود كالب8821398
2018/96عبد هللا محمد حسن محمد الدخاخني8831399
2018/98عبد هللا محمد علي محمد الحلولي8841401
2018/100عبير نواف عبد العظيم الكرد8851403
2018/101عدنان مصطفى عبد هللا أبو عيادة8861404
2018/103عفاف راغب فريد أبو رحمة8871406
2018/104عالء سليمان عبد الكريم أبو ظاهر8881407
2018/106علي محمد فتحي المزيني8891409
2018/110غدير محمد سالمة النجار8901413
2018/111فلسطين عودة ياسين مشتهى8911414
2018/112كامل خالد كامل أبو طواحنة8921415
2018/113لينا جمال سعيد حسونة8931416
2018/114لينا ماهر عمر الحتو8941417



2018/116محمد أحمد درويش سعد8951419
2018/117محمد اسماعيل محمد مطر8961420
2018/118محمد جمال خميس زعرب8971421
2018/119محمد حماد محمد أبو عمرة8981422
2018/120محمد خليل سليمان مشعل8991423
2018/121محمد زهير جمال اإلسي9001424
2018/122محمد زهير زكي أبو هاشم9011425
2018/123محمد سامي محمود الحلبي9021426
2018/126محمد عبد الحكيم عامر قاسم كريم9031429
2018/127محمد عبد المالك محمد التلولي9041430
2018/128محمد عبد الهادي محمد حمدونة9051431
2018/130محمد عمر عز الدين الخضري9061433
2018/131محمد فريد محمد أبو شرخ9071434
2018/132محمد فياض رشدي الزعيم9081435
2018/133محمد مجدي سعيد وادي9091436
2018/134محمد معين ابراهيم أبو حليمة9101437
2018/135محمد معين مصطفى عطا هللا9111438
2018/138محمود أحمد شحادة صيام9121441
2018/139محمود فارس خضر خضير9131442
2018/140مدلين محمود علي الدغمة9141443
2018/142(قاسم علي)مروة عزات قاسم حميد 9151445
2018/143مريد عزمي عبد الرحمن حمدان9161446
2018/146معاذ محمد عبد الهادي األشقر9171449
2018/147منى ماجد مصباح صباح9181450
2018/149منيرة محمد فرج شاكر كحيل9191452
2018/150مهند جمعة عيادة قويدر9201453
2018/152مؤمن رجاء يعقوب الناطور9211455
2018/154مي عبد الوهاب يوسف مقداد9221457



2018/155مي هاني عمر أبو زينة9231458
2018/157نرمين عبد الحكيم صالح اللوح9241460
2018/160نسمة عمر جميل الوادية9251463
2018/162نهى علي غنيم العقاد9261465
2018/164نور خالد عبد الرازق حبيب9271467
2018/166نيفين خميس ربحي البواب9281469
2018/167هبة منير اسماعيل العمري9291470
2018/169هشام أسامة يونس بهار9301472
2018/171هنادي بشرى حماد الدحدوح9311474
2018/172هنادي جمال محمد الحلو9321475
2018/173هند وليد محمد عدوان9331476
2018/174هيا كنعان طاهر أبو شرخ9341477
2018/175هيام مدحت رأفت حجاج9351478
2018/176وائل بسام فوزي قشطة9361479
2018/177وليد تيسير حسن عوض9371480
2018/180ياسر محمود صبحي الكحلوت9381483
2018/181ياسر هشام ياسين عبد اللطيف9391484
2018/182ياسمين علي حسن أبو ظاهر9401485
2018/183ياسمين منير صبري أبو فوجو9411486
2018/184يحيى أحمد جمعة الشامي9421487
2018/185يحيى سليمان سالم أبو عمرة9431488
2018/186يعقوب عيسى ابراهيم أبو ميري9441489
2018/187يوسف جهاد أسعد شحيبر9451490
2018/188يوسف صالح محمد صالحة9461491
2017/284ايمن عطا سالم السرساوي9471495
2017/245خديجة غسان بدر صيام9481496
2017/256رفعت محمح مصطفى مصبح9491497
2017/287عبدالكريم رمضان علي االغا9501498



2017/290فاطمة عبدالفتاح جدوع الخالدي9511501
2017/291محمد مالذ شعبان ابو حصيرة9521502
2017/292معتصم شعبان صالح الفيومي9531503
2017/293والء محمود السبع ابو حليمة9541504
5االء محمود عبدهللا حلس9551510
6االء مصباح احمد العبادسة9561511
8ابراهيم احمد محمد حسين9571513
12ابراهيم فوزي محمد عابدين9581517
16احمد ابراهيم سعيد المدهون9591521
17احمد ابراهيم عبدالكريم العايدي9601522
18احمد السيد عاشور الدحدوح9611523
19احمد انور عبدهللا العثامنة9621524
63اسالم ماجد كامل ابو معيلق9631528
65اسماء عاطف محمد ابو هربيد9641530
69اسماء وفيق محمد ابو مطر9651534
74اكرم اسماعيل اكرم النعيزي9661539
76اكرم حسني اسماعيل مهنا9671541
78اماني خالد احمد ابو طير9681543
79امل جميل اسعد شحيبر9691544
80امل خالد حسين عيسى9701545
81جيهان يحيى شعبان ابو الريش9711546
82حاتم عبدالحكيم سلمان ابو ملوح9721547
84يوسف عزالدين ابراهيم الحداد9731549
87حسام عارف رمضان ابو شعبان9741552
89حسن رمضان محمد بدح9751554
94حماده زياد علي ابو ربيع9761559
96حمزة سليم ابراهيم الزعبوط9771561
97حنان فتحي عطا عريان9781562



99حنين أسعد خضر ابو جراد9791564
183سليم عبدالمجيد سليم بهلول9801568
184سليم محمد حسين ابو زيادة9811569
187سناء زيدان ابراهيم خزيق9821572
190سوزان وفيق محمد الخالدي9831575
200شرين عادل علي الكرد9841585
205عماد فضل خالد ابو هين9851590
206عمار عامر فوزي مشتهى9861591
207عمر عبد الناصرمحمود الحايك9871592
216فادي حسين صبيح ابو صبيح9881601
217فايز هشام حمدان حجازي9891602
219فتحي غازي حسين ابو سعدة9901604
303محمد ماهر محمد مصطفى9911608
305محمد منيب جمال حمودة9921610
307محمد ناهض هاشم الترك9931612
310محمد نصر عبدهللا سمور9941615
314محمود جابر عبدالمجيد عابد9951619
315محمود راتب حسن الشاعر9961620
320محمود ماهر محمود ابو القمبز9971625
322نعيم محمد حسين اللوح9981627
325نور علي سعيد لبد9991630

397الهام عبدالناصر حمد المشهراوي10001638
399هبه زهير محمد ابو الخير10011640
21احمد جبريل احمد العويطي10021642
27احمد رياض ندي جنينة10031648
28احمد سالم محمود زغبر10041649
32احمد عبدهللا محمد الصبيحي10051653
33احمد عرفات سعيد شبير10061654



104امل يوسف عبدالقادر البسيوني10071665
107امنه عبدالفتاح عبدالقادر جحجوح10081668
109امين عبدالهادي احمد شتات10091670
110انتصار رشاد علي الغالييني10101671
111انعام يوسف حسين العرجا10111672
114اياد ديب كامل الظاظا10121675
118ايمان صابر ابراهيم الهندي10131679
119ايمان صبحي علي ابو نادي10141680
120ايمان محمد رمضان عمر10151681
122خالد اسماعيل ابراهيم المسارعي10161683
123خالد اسماعيل سليم ابو منيفه10171684
126خالد فؤاد خالد كالب10181687
130درويش فضل درويش سلمي10191691
133دعاء موسى عبدالرحمن برهم10201694
136دينا عامر محمود شمالي10211697
138رائد يحيى ديب قوصه10221699
139ربا خالد محمد شويدح10231700
221شموع عبدالرازق محمد الفرا10241702
222شوق تيسير محمد ابو عيشة10251703
226صفاء اسماعيل ابراهيم صايمه10261707
230صهيب رفيق محمد ابو سلمان10271711
231طالل عبدالرزاق حمد المصري10281712
235عاصم غازي رشاد حمد10291716
237عبد السالم مجدي فؤاد عودة10301718
240عبدالرحمن محمد  سليمان األسطل10311721
242فهد يوسف محمد الكفارنة10321723
243فؤاد شاكر فارس ابو قمر10331724
247لبنى حاتم عزات زمو10341728



254لينا محمد علي مهنا10351735
256مازن محمد عليان النباهين10361737
257ماهر محمد احمد فياض10371738
259محمد ابراهيم سالم ارحيم10381740
339مريم اكرم محمد ابو شرخ10391748
341مريم موسى قاسم الميناوي10401750
342مسعود اكرم سعدي الدريملي10411751
346معين عطاهلل سلمان ابو غالي10421755
349منى زهير احمد قديح10431758
350منى فايز عبيد قديح10441759
351مها صبحي محمد المصري10451760
352مهند جميل رباح العجلة10461761
353هدى صالح محمد زيارة10471762
401يوسف نادي فضل عبدالعال10481774
41احمد محمد اسماعيل النادي10491778
43احمد محمد عزيز السرحي10501780
44احمد محمد عطا البيطار10511781
45احمد محمد مرزوق الزهارنة10521782
48احمد ميسرة حسن فرحات10531785
50احمد وائل محمود سعد10541787
55اسامة هاني محمد الكحلوت10551792
57اسراء صبحي فارس النمنم10561794
144ايهاب اياس  شعبان يونس10571801
145ايهاب سهيل محمد الهندي10581802
152بالل نوفل محمد ابو العيش10591809
153(شمالي)بلسم عالء عامر البطنيجي 10601810
159جهاد رياض عبدهللا ابو راس10611816
160جهاد محمد حسن الحالق10621817



164رنا صالح يوسف البلبيسي10631821
167رندا جمال موسى الزيني10641824
169رواء غازي اسعد دلول10651826
172روحي نظمي شحدة اسحاق10661829
173ريتا رضوان يحيى عيد10671830
175ريم محمود محمد منصور10681832
176سارة زكي حسن الكيالني10691833
177سالم محمد شحدة نصار10701834
178سالي ماهر احمد ابو شرخ10711835
262عبدالرحيم مصطفى عوض سمور10721839
266عبدهللا احمد حامد فروانة10731843
271عبدهللا شفيق محمد ابو شاويش10741848
273عبدهللا محمد حسين كالب10751850
275عدي خالد عبدالرحمن حميد10761852
276عروب احمد محمد ابو عيشة10771853
277عزالدين صالح محمد ابو ندي10781854
281محمد احمد محمد القريناوي10791858
282محمد احمد محمد حماد10801859
283محمد احمد يونس سعد10811860
287محمد جالل احمد شكشك10821864
290محمد خالد سليمان ابو عمرة10831867
293محمد سعيد محمد شاهين10841870
294محمد عبدالرازق محمد الفرا10851871
296محمد عزات محمود المدهون10861873
365مهند جهاد حمدان فرج هللا10871878
366مؤمن باسم سعدي النديم10881879
369ميسا جميل مصطفى بكري10891882
375ناريمان وفيق محمد العوضي10901888



378نداء محمد محمود المدهون10911891
380نرمين ايهاب نعيم داود10921893
385وفاء عوض سليمان قريقع10931898
386وفاء مسعد حسن الصعيدي10941899
395يعاد عبدالكريم عطا عليان10951908
406عالء حلمي أحمد جندية10961911
407جودت عطية موسى فرج هللا10971912


