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رقم االجازة  الرقم

 نابلس

 فظةالمحا التاريخ المحامي

 كفر عقب / رام هللا 11/1/1991 قصي عبد الرحمن احمد عواد 1/1991  .1

 نابلس /بالطة 22/2/1991 بشار محمد نمر رفيق داوود 2/1991  .2

 الخليل 22/2/1991 عصام رجب بيوض التميمي 2/1991  .2

 قلقيلية 2/4/1991 "محمد علي"جمال محمد العابد 4/1991 4

 نابلس 2/4/1991 عماد الدين ناصر حمدي الرطروط 1/1991 1

 كفل حارس 22/4/1991 فتحي محمد حسين بوذية 6/1991  .4

 القدس /بدو 22/4/1991 محمد جميل ابراهيم ذيب 2/1991  .1

 رام هللا 29/6/1991 حليمة خليل  ابراهيم ابو صلب 11/1991  .6

 حزما 14/9/1991 حلوهشام فايز مسلم ابو  11/1991  .2

 كفل حارس 14/9/1991 محمد جودت عبد العزيز الطبش 16/1991 11

 نابلس / بالطة 9/11/1991 خولة محمد رفيق نمر داوود 11/1991 11

 جنين 9/11/1991 نبيلة احمد محمود دوالني 19/1991 12

 حبلة 22/11/1991 بسام نمر عبد الكريم عوده 21/1991 12

 كفل حارس 22/11/1991 يم رجا فريد جبرنع 22/1991 14

 الخليل 22/11/1991 "محمد ماهر"يوسف محمد بدر 22/1991 11

 القدس 21/12/1991 تركي سرور احمد سرور 24/1991 16

 القدس 21/12/1991 يوسف داوود رشدي بختان 21/1991 12

 الخليل 21/12/1991 نادر محمد نعيم احمد 26/1991 11

     

 القدس / كفر عقب 21/1/1996 فواز فوزي حباس 1/1996 19

 بيت  ساحور 21/1/1996 سلوى الياس بنورة 2/1996 21

 ترقوميا 26/2/1996 عادل عبد الرحمن عودة مصطفى 4/1996 21

 القدس 1/1/1996 موسى جميل حسين ابو ادهيم 2/1996 22

 نابلس 1/1/1996 ملك عمر محمد موسى 1/1996 22

 باقة الشرقية 12/6/1996 حمد نمر مثقال عبد هللام 11/1996 24

 البيرة 12/2/1996 مليحة عبد عبد الكريم اسماعيل ياسين 11/1996 21

 قلقيلية 21/1/1996 جواد صادرق عبد الكريم حوافي 12/1996 26

 بيت ليد 21/1/1996 رائد عبد هللا احمد عبد هللا  عبد الرحيم 14/1996 22

 ابو ديس 21/1/1996 مر داوود ابو هاللمحمد ع 11/1996 21

الشييييييد محميييييد عبيييييد اليييييرحمن خليييييف  16/1996 29

 المحتسب

 الخليل 21/9/1996
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عبييييد الحفيييييع حجييييازي عبييييد الحفيييييع  12/1996 21

 مسودي

 القدس 21/9/1996

 نابلس 21/9/1996 منال زكريا عبد هللا حجاج 11/1996 21

 كرمطول 12/11/1996 عريب محمود صويص 19/1996 22

 دير عمار 12/11/1996 محمد محمود حسن عوده 21/1996 22

 نابلس 21/12/1996 امنة سليمان مرمش 21/1996 24

 رام هللا 21/12/1996 كفاح حموده درويش الخطيب 22/1996 21

     

 بيت لير 1/4/1992 سمر عبد اللطيف سالمة 1/1992 26

 حوارة 1/4/1992 منصور توفيق منصور احمد 2/1992 22

 القدس 2/1/1992 عامر بدوي ابو خلف 2/1992 21

 اذنا/ الخليل 22/1/1992 حسن حسين احمد اخالوي 4/1992 29

 بديا 1/11/1992 حنان محمد فوزي عبد الرحمن 1/1992 41

 الخليل 21/11/1992 عوني عبد الحكيم امين االطرش 6/1992 41

 كفر راعي 21/11/1992 تراجي ياسر ابو الشوارب 2/1992 42

 عصيرة الشمالية 21/12/1992 سالفة احمد عبد القادر صوالحة 1/1992 42

 واد برقين 21/12/1992 نادية سليم توفيق قرعاوي 9/1992 44

     

 الساوية 11/2/1991 حكم صالح مطلق ابو راس 1/1991 41

 الزاوية 11/2/1991 عبد الحافع احمد عبد الرحمن رداد 2/1991 46

 البيرة 19/4/1991 مفيد عبد العزيز احمد الخاليلة 2/1991 42

 رام هللا 19/1991 محمد عبد السالم نعمي ابو رمون 4/1991 41

 القدس 21/1/1991 محمد محمد ذياب االلجاوي 1/1991 49

 قراوة بني زيد 21/1/1991 عبد الناصر محمد احمد عرار 6/1991 11

 بيت لحم 9/1/1991 وادزهير عبد الفتاح حسن ع 2/1991 11

 ترمسعيا 22/9/1991 الفي عيسى علي الكوك 1/1991 12

 القدس 22/9/1991 اماني خليل عبد القادر ابو لبده 9/1991 12

 عتيل 22/9/1991 مؤمن عفيف العتيلي 11/1991 14

 الخليل 12/11/1991 تيسير رجب بيوض التميمي 11/1991 11

 قاضي – مخيم جنين 12/11/1991 يتيمحمد جمال خليل است 11/1991 16

 طولكرم 12/11/1991 جمال سليم اسماعيل 11/1991 12

 قاضي  – جنين 12/11/1991 عبد هللا محمد خليل حرب 11/1991 11
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 قاضي  – سلفيت 11/1/1999 فضيلة الشيد فهمي اسعد جرادات 1/1999 19

 قاضي  – جنين 11/1/1999 فضيلة الشيد محمود رضا ابو فرحة 1/1999 61

 قاضي  – نابلس 11/1/1999 فضيلة الشيد محمود صالح مصلح 1/1999 61

 قاضي  -رام هللا 11/1/1999 فضيلة الشيد يوسف ادعيس اسماعيل 1/1999 62

 قاضي  – هللا رام 11/1/1999 فضيلة الشيد صالح حسين ابو زيد 1/1999 62

 قاضي  – قلقيلية 11/1/1999 دمافضيلة الشيد عيسى محمد صالح ح 1/1999 64

 قاضي  -بيت لحم 11/1/1999 الشيد عطاهلل محمد فايز المحتسب 1/1999 61

 عجة 11/4/1999 اسامة ذيب سعيد مسعود 2/1999 66

 بيت لحم 11/4/1999 محمد موسى خليل حميدة 1/1999 62

 جنين 11/4/1999 كمال طه صالح ابوبكر 1/1999 61

 طوباس 11/4/1999 الم محمد احمد الفقهاءبسام س 1/1999 69

 قاضي  – نابلس 11/4/1999 فضيلة الشيد عزام نديم العكر 6/1999 21

 نابلس 11/4/1999 فضيلة الشيد محمد احمد عبد الرحمن 2/1999 21

الشييييد مصيييطفى محميييد عبيييد اليييرحمن  1/1999 22

 الطويل

 بيرزيت 11/4/1999

 نابلس 11/4/1999 ضيرخمان جبر فضيلة الشيد خالد سلي 11/1999 22

 هللا بيت ريما/رام 22/1/1999 محمد محمود محمد سطوف 12/1999 24

 العيزرية 22/1/1999 مطر حسن  مطر مطر 12/1999 21

 الخليل 22/1/1999 فضيلة الشيد عاصم صادق الجعبري 14/1999 26

 نابلس 4/2/1999 ف رمضان سعيد ابو غوشسيو 12/1999 22

 عورتا 4/2/1999 وجيه عبد الفتاح محمد عواد 11/1999 21

 نابلس 11/1/1999 سهيل ابراهيم اسماعيل ابو غوش 21/1999 29

 القدس 16/11/1999 يوسف حمد جمال ابراهيم 26/1999 11

 نابلس 16/11/1999 امجد خليل عمر شقيري 22/1999 11

 لسناب 16/11/1999 مجدي ابراهيم محمد ابو صالحة 21/1999 12

 نابلس 21/11/1999 سعد بشير اسعد شرف 29/1999 12

     

 الخليل 11/1/2111 عبد الكريم عبد الحكيم عارف فراح 1/2111 14

 نابلس 16/2/2111 فواز تيسير فؤاد صايمة 4/2111 11

 نابلس 29/2/2111 عمر محمد بكري عمر قشير 9/2111 16

  29/2/2111 جمال احمد زيد الكيالني 11/2111 12

 قاضي  – الخليل 12/2/2111 اسمهان يوسف يعقوب الوحيدي 12/2111 11

 نابلس 12/2/2111 ايمن تيسر خنفر 14/2111 19
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 نابلس 12/2/2111 الشيد صبري احمد عبد النبي خضر 11/2111 91

 نابلس 2/4/2111 المحامي حسن خليل عمر شقيدف 16/2111 91

 القدس 12/4/2111 السرخيسامي عبد الكريم احمد  12/2111 92

 برقة 12/4/2111 فطين عبد العزيز محمد سيف 21/2111 92

 دورا/الخليل 4/1/2111 اسماعيل حسن محمد الفسفوس 21/2111 94

 بيت حنينا/القدس 4/1/2111 منال موسى حسن قليبو 22/2111 91

 المصباحخربثا  21/1/2111 دراجاسامة اسماعيل عطاهلل  21/2111 96

 هللا رام 11/9/2111 فدوى محمد اسماعيل خليل البرغوثي 26/2111 92

 زبوبة 26/2/2111 حسن محمد حسين زغل 29/2111 91

 نابلس 26/2/2111 مراد عناد الفارس 21/2111 99

 نابلس 26/2/2111 منال راشد المصري 21/2111 111

 جنيناليامون/ 26/9/2111 فضيلة الشيد محمد محمد فريحات 22/2111 111

 القدس 24/9/2111 ريما روبين عبد المحسن جابر 22/2111 112

 بيتا 24/9/2111 هشام نايف عطية بني شمس 24/2111 112

 جنين 24/9/2111 بال ل اسماعيل عثمان ابو الرب 21/2111 114

 جيوس 6/11/2111 بثينة عبد الرحيم احمد سالم 26/2111 111

 دورا 6/11/2111 مالشيد توفيق ابو قعش 22/2111 116

 القدس 6/11/2111 منال حمادة محمد الدجاني 21/2111 112

 نابلس 6/11/2111 ياسر رجا اسماعيل 29/2111 111

 برقين 6/11/2111 زياد راتب عبد القادر خلف 41/2111 119

 نابلس 6/11/2111 اية هللا برهان سعيد الشحروري 41/2111 111

 نابلس 6/11/2111 لفتاح البادةامجد نبيه عبد ا 42/2111 111

 جبلة 19/12/2111 عبد الرحمن حطابمقداد  41/2111 112

     

 كوبر/راماهلل 21/1/2111 عطاهلل محمد ياسين احمد 1/2111 112

 دير ابو صطيف/جنين 21/1/2111 احمد سميح احمد ياسين 2/2111 114

 نابلس 21/1/2111 فدوى صادق حسين ارشيد 2/2111 111

 القدس 21/1/2111 محمد رضوان يحيى امين صندوقة 4/2111 116

 نابلس 21/1/2111 مجاهد راضي حامد 1/2111 112

 طولكرم 21/2/2111 امجد خير جاثم 2/2111 111

 طولكرم 16/4/2111 شفبق موسى قاسم عياش 9/2111 119

 جنين 16/4/2111 فاروق يونس ابو الرب 11/2111 121

 الزبابدة 24/4/2111 سالمة سليم داودسعاد  11/2111 121
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 نابلس 11/1/2111 غسان خليل عبد الحميد الشلة 12/2111 122

 ابوديس 11/1/2111 علي يوسف علي ابو هالل 12/2111 122

 القدس 11/1/2111 فواز ابراهيم نزار عطية 14/2111 124

 قاضي -قطنة 21/1/2111 خلود محمد احمد الفقيه 11/2111 121

 القدس 19/6/21111 سامر موسى ممتاز النمري 16/2111 126

 دورا 11/2/2111 نبيلة احمد حسن الدراويش 12/2111 122

 نابلس 11/2/2111 جميل كامل جميل جبجي 11/2111 121

 نابلس 21/2/2111 احمد كامل كيدان 19/2111 129

 عين سبستيا 21/2/2111 صالح موسى خليل محمد 21/2111 121

 القدس 11/1/2111 فاطمة توفيق عمران النتشة 21/2111 121

 القدس 11/1/2111 جواد محمد عبيدات 22/2111 122

 نابلس 11/9/2111 تيسير عبد الرحمن خنفر 22/2111 122

 قلقيلية 21/11/2111 رياض احمد ملوح 24/2111 124

 نابلس 21/11/2111 بالل رشيد ابو هنطش 21/2111 121

 رام هللا 21/11/2111 ياسر عمرو ثائر 26/2111 126

 القدس 21/11/2111 طالب حسن محمد شحادة 22/2111 122

 جنين 21/12/2111 امجد محمد احمد ابو الهيجا 21/2111 121

 قلقيلية 21/12/2111 تيسير عبد الهادي يوسف عامر 29/2111 129

 نابلس 21/12/2111 عامر ممدوح حامد موش 21/2111 141

 نابلس 21/12/2111 كمال حسين حسن جبر 21/2111 141

 نابلس 21/12/2111 جمال حسين حسن جبر 22/2111 142

 هلل رام 21/12/2111 منتصر سعيد حسن نوفل 22/2111 142

     

 دورا 21/2/2112 عبد الحميد اسماعيل الرجوب 1/2112 144

 مخيم قلنديا 21/2/2112 موسى نمر عبداله منصور 2/2112 141

 القدس 11/1/2112 ماهر محمود احمد زحايكة 2/2112 146

 القدس 11/1/2112 حمزة علي الشويكي 4/2112 142

 القدس 11/1/2112 عرفات محمد سالم اسعد 1/2112 149

 القدس 26/1/2112 عروة عكرمة صبري 6/2112 111

 القدس 26/1/2112 رشدي رشيد غيث 2/2112 111

 قلقيلية رام هللا 26/1/2112 درياض فخري ابو حام 1/2112 112

 القدس 11/11/2112 ماجد عطا ذيب حلو 9/2112 112

 القدس 11/11/2112 عصام يوسف ابراهيم ابو غزالة 11/2112 114
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 رام هللا 11/11/2112 عيسى ديب جابر 11/2112 111

 رام هللا 22/11/2112 محمد ابراهيم محمد عرف 12/2112 116

 راماهلل 22/11/2112 د الطاهر يوسففاتن احم 12/2112 112

 نابلس 24/11/2112 امجد جهاد نافع عياش 14/2112 111

 نابلس 24/11/21111 سمير عزمي طنجير 11/2112 119

 جنين 24/11/2112 جميل هب الريحبسام فتحي  16/2112 161

 رام هللا 21/11/2112 منتصر سعيد حسين نوفل 12/2112 161

261 

 

2/1001 

 رام هللا

 الخليل /يطا 6/20/1001 محمد موسى مخامرة

 جنين /يعبد 6/11/2112 ميساء شريف انس ابراهيم 2/2112 162

 القدس 6/11/2112 حسن انور الخطيب 2/2112 164

 القدس 21/11/2112 سفيان محمد موسى ابراهيم اغا 4/2112 161

 وراالخليل /د 12/11/2112 ناصر عبد العزيز طه دودين 1/2112 166

 القدس /قطنة 12/11/2112 عماد محمد محمد الفقيه 6/2112 162

 القدس 22/12/2112 رحاب احمد علي العيساوي 2/2112 161

 القدس 22/12/2112 انور محمد محمود حماد 1/2112 169

 القدس 22/12/2112 رفيف فوزي حسن مجاهد 9/2112 121

     

272 

 

2/1002 

 سجل نابلس 

 نابلس 10/5/1002 دويكات وليد عامر احمد

 عزوم 21/1/2112 فداء عبد اللطيف حسن سليمان 2/2112 122

 نابلس 26/6/2112 ذيب عبد الرحمن عقلة سلفيتي 4/2112 122

 طولكرم 26/6/2112 صهيب توفيق احمد بدوي 1/2112 124

 نابلس 26/6/2112 لندة يوسف مسلم 6/2112 121

 عصيرة الشمالية 19/2/2112 لحةوليد فواز محمد صوا 2/2112 126

 نابلس 21/9/2112 عزام ممدوح حلبوني 11/2112 122

 قلقيلية 4/11/2112 يحيى عودة عبادة كردي 11/2112 121

 نابلس 4/11/2112 اياد محمد نزيه االتيرة 12/2112 129

 نابلس 4/11/2112 رائد سامي العبوة 12/2112 111

 الساوية 11/12/2112 ةمها محمد صالح دول 14/2112 111

 جنين 12/12/2112 مسعد محمود حسين عمار 11/2112 112

112 

 

1/2112 

 رام هللا 

 رام هللا 19/1/2112 محمود احمد عبد الرحمن مصلح
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 القدس 19/1/2112 امل محمد علي العيساوي 2/2112 114

 جنين /يعبد 19/1/2112 ناعم عزيز محمد نصار ابو بكر 2/2112 111

 القدس 19/1/2112 محمد عمر حسن بدوي الكالوتي 4/2112 116

 الخليل 19/1/2112 امير زهدي عبد الفتاح التميمي 1/2112 112

 برقا 19/1/2112 نزار محمد عبد الرحيم حجي 6/2112 111

 جنين 19/1/2112 كفاية احمد محمد ابو طامع 2/2112 119

 سلفيت 16/2/2112 فايق منصور عبد الفتاح حرايقة 1/2112 191

 عارورة 16/2/2112 فريد طلب عوض يوسف 9/2112 191

     

 القدس 16/2/2112 سمر داوود بدوي عبدو 11/2112 192

 القدس 22/2/2112 سفيان سامي محمد اكرم ناصر الدين 12/2112 192

 قباطية 22/2/2112 محمد عبد الرحمن عبد هللا نزال 12/2112 194

 القدس 22/2/2112  جوده الحسينيفتح هللا 14/2112 191

 البيرة 22/2/2112 نعيمة عبد القادر اسعد ا بو سالم 11/2112 196

 سعير/الخليل 12/4/2112 ابراهيم عبد الهادي محمد جرادات 16/2112 192

 القدس 6/4/2112 محمود ابراهيم احمد قراعين 12/2112 191

 ارينسف 12/4/2112 حسن فالح موسى حسن 11/2112 199

 رام هللا 21/4/2112 امال محمد عيسى ابو صبح 19/2112 211

 دورا الخليل 21/4/2112 محمد خليل ابو رحمة 21/2112 211

 القدس 22/4/2112 حسن حسين حسني ابو سنينة 21/2112 212

 القدس 21/4/2112 ليلى فايز ابراهيم توتنجي 22/2112 212

 رام هللا 22/4/2112 فلسطين حلمي ابو رومي 22/2112 214

 ابوديس 22/4/2112 جوهر علي جوهر حلبية 24/2112 211

 رام هللا 22/4/2112 معتصم احمد علي محمد 21/2112 216

 بيت لحم 22/4/2112 صالح يوسف عبد السالم شاهين 26/2112 212

 العاهرية 11/1/2112 انتصار يوسف عبد الحميد اسعيفان 22/2112 211

 نابلس 11/1/2112 ي علي عمر شيد عمرلؤ 21/2112 219

 القدس 11/1/2112 جميلة عقل سالم زايد 29/2112 211

 دورا 11/1/2112 امجد عبد القادر عمرو 21/2112 211

 عارورة 11/1/2112 فريد طالب عوض هللا يوسف 21/2112 212

 البيرة 11/1/2112 ربا رافع زهران الطويل 22/2112 212

 طوباس 11/1/2112 الدين نمر توفيق الضراغمةعماد  22/2112 214

 غزة 1/6/2112 ممدوح خضر العش 24/2112 211
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 غزة 1/6/2112 سهيل عز الدين الكفارنة 21/2112 216

 غزة 1/6/2112 اكرم عبد الفتاح قالب 26/2112 212

 غزة 1/6/2112 اكرم عصام النخالة 22/2112 211

 غزة 1/6/2112 انتصار محمد العفيفي 21/2112 219

 غزة 1/6/2112 عالء صباح شبالق 29/2112 221

 غزة 1/6/2112 نرمين محمد محمود صبح 41/2112 221

 غزة 1/6/2112 اسامة عامر شمالي 41/2112 222

 غزة 1/6/2112 محمود سالمة صليح 42/2112 222

 غزة 1/6/2112 يحيى عيد شبير 42/2112 224

 غزة 1/6/2112 رشعبان حسن الجرجي 44/2112 221

 غزة 1/6/2112 هشام ابراهيم ابودقة 41/2112 226

 غزة 1/6/2112 عالء طه احمد غندور 46/2112 222

 غزة 1/6/2112 محمد صالح الدريدي 42/2112 221

 سلفيت 1/6/2112 معزوز عمر ذيب حسان 41/2112 229

 القدس 22/6/2112 راوية احمد عادل فتياني 49/2112 221

 رام هللا 22/6/2112 ناصر عمر خضر رامية 11/2112 221

 نابلس 22/6/2112 محمود عادل محمود محمد مصلح 11/2112 222

 دورا القرع 22/6/2112 رضوان احمد رباح فواقة 12/2112 222

 الخليل 22/6/2112 محمد عيسى شعبان اسحق القصراوي 12/2112 224

 بيت لحم 12/2/2112 سليمان موسى ابو غوش 14/2112 221

 العاهرية 12/2/2112 سامي لسليمان احمد سويلم 11/2112 226

 بيت لحم 12/2/2112 فريد محمد حسين االطرش 16/2112 222

 دورا/الخليل 12/2/2112 محمد شحدة فاضل 16/2112 221

 غزة 14/2/2112 ماجدة احمد سعيد العلمي 12/2112 229

 غزة 14/2/2112 هللاامين محمد فضل يمين ساق  11/2112 241

 غزة 14/2/2112 سالمة عمر نور الدين بسيسو 19/2112 241

 غزة 14/2/2112 لببنى صالح عبد العزيز المقوس 61/2112 242

 غزة 14/2/2112 عيد صبح الزين نصر 61/2112 242

 غزة 14/2/2112 ابتهاج سالم كامل الشوافي 62/2112 244

 غزة 14/2/2112 حسام يوسف حسين دكة 62/2112 241

 غزة 14/2/2112 رائد رمضان عبد الحميد الشيراوي 64/2112 246

 غزة 14/2/2112 نواف سلمان ابراهيم ثابت 61/2112 242

 غزة 14/2/2112 محمد فرج محمود حسين الغول 66/2112 241
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 غزة 14/2/2112 سليمان صالح حمدان الغلبان 62/2112 249

 غزة 14/2/2112 د نمر الغولاحمد نهاد محم 61/2112 211

 غزة 14/2/2112 عبد الكريم ربيع صيام صيام 69/2112 211

 غزة 14/2/2112 محمود احمد سليم بركة 21/2112 212

 القدس 21/2/2112 فراس رباح اسماعيل مسودي 21/2112 212

 صانور 21/2/21112 محمد احمد محمد عيسى 22/2112 214

 القدس 21/2/2112 سف صيامعثمان احمد يو 22/2112 211

 دورا 21/2/2112 سعيد سليمان حسن القيق 24/2112 216

 اريحا 22/2/2112 جيهان حسين اسماعيل الشيوخي 21/2112 212

 لجنة نابلس 11/1/2112 يحيى عبادة عودة كروي 26/2112 211

 لجنة نابلس 11/1/2112 وليد نوار محمود صوالحة 22/2112 219

 يطا 12/1/2112 ليل علي اسماعيل النواجعةخ 21/2112 261

 رام هللا 2/9/2112 ابراهيم ماجد مصطفى برغوثي 29/2112 261

 جبلة 2/9/2112 سهيل عودة محمود عودة 11/2112 262

 القدس 2/9/2112 فاطمة مفيد محمود الموؤقت 11/2112 262

 القدس 2/9/2112 رائد ناصر محمد بشير 12/2112 264

 بيت لحم 2/9/2112 طالل جودة جاد هللا 12/2112 261

 بيت لحم 2/9/2112 مروان حسين عبد القادر شكارنة 14/2112 266

 القدس 2/9/2112 هالة محمود علي ابو الهوى 11/2112 262

 قطنة 2/9/2112 ريما محمد اسماعيل شماسنة 16/2112 261

 راماهلل 21/9/2112 اياد عودة سليمان القاضي 12/2112 269

 بيت سوريك 21/9/2112 احمد محمد قنديل 11/2112 221

 عين عريك/راماهلل 21/9/2112 شكري باسيل شكري العاروري 19/2112 221

 القدس 21/9/2112 فريد سعيد فريد الجيوسي 91/2112 222

 عقابة 21/9/2112 محمد ابراهيم محمد القيسي 91/2112 222

 نابلس 2/11/2112 عزام ممدوح يوسف حلتوني 92/2112 224

 مخيم جنين 2/11/2112 مسعد محمد عمار 92/2112 221

 القدس 6/11/2112 خالد موسى احمد القراعين 94/2112 226

 مخيم االمعري 12/11/2112 محمود اسماعيل عبد الحميد ابابا 112/2112 221

 يطا 19/11/2112 ياسر محمد حسين الجابور 114/2112 229

 نابلس 26/11/2112 دة عودة كرديعيا 111/2112 211

 نابلس 26/11/2112 رائد سامي امين العبوة 116/2112 211

 نابلس 26/11/2112 اياد محمد فريد االتيرة 112/2112 212
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 غزة 1/11/2112 اصالح سعيد حسنية 111/2112 212

 غزة 1/11/2112 شعبان احمد المبيض النعيرات 119/2112 214

 لجنة غزة 1/11/2112 حمد شرابحافع  111/2112 211

 /غزةخان يونس 1/11/2112 عمر احمد البرش 111/2112 216

 جباليا 1/11/2112 ضياء الدين سعيد المدهون 112/2112 212

 خان يونس/غزة 1/11/2112 نايف سليمان ابو معمر 112/2112 211

 خان يونس/غزة 1/11/2112 جواد عبد الرحمن شقى 114/2112 219

 غزة 1/11/2112 سالم خضر الشواف بني سهيال 111/2112 291

 غزة 1/11/2112 وسيم عطا ابو راس 116/2112 291

 خان يونس/غزة 1/11/2112 سعيد انس شبير 112/2112 292

 خان يونس 1/11/2112 اسماعيل زكي ابو مصبح 111/2112 292

 جباليا /غزة 1/11/2112 علي محمد زامل 119/2112 294

 غزة 1/11/2112 اديب محمد الربعي 121/2112 291

 غزة 1/11/2112 زهير يونس عيد 121/2112 296

 خان يونس/غزة 1/11/2112 فضل عبد الجواد عطا هللا 122/2112 292

 رفح/غزة 1/11/2112 تيسير محمود ابو صاع 122/2112 291

 خانيونس/غزةرفح 1/11/2112 يحيى نافع الفر 124/2112 299

 النصيرات/غزة 1/11/2112 عبير علي جبر 121/2112 211

 غزة 1/11/2112 يوسف محمود البسيوني 126/2112 211

 خانيونس/غزة 1/11/2112 هشام حسن كلح 122/2112 212

 غزة 1/11/2112 حسام خليل ابو درار 121/2112 212

 خانيونس 1/11/2112 ضياء الدين عبد الحميد االسطل 129/2112 214

 بني سهيال/غزة 1/11/2112 نصر هللا سليمان البريم 121/2112 211

 غزة 1/11/21112 ابراهيم محمد الصوراني 121/2112 216

 غزة 1/11/2112 نهاد هشام ضميرة 122/2112 212

 غزة 1/11/2112 رجا موسى عيد من الوسطى 122/2112 211

 خانيونس/غزة 1/11/2112 ناهض حلمي السقا 124/2112 219

 غزة 1/11/2112 مجدي عثمان الكثري 121/2112 211

 حلحول 14/12/2112 هيا يوسف محمد محرم 126/2112 211

 نابلس 11/12/2112 مها محمد صالح دولة 122/2112 212

 البيرة 21/12/2112 كمال كامل عبد الجواد الشافعي 121/2112 212

 القدس 21/12/2112 صفاء هاشم علي مشاهرة 129/2112 214

 محكمة نابلس 21/12/2112 مسعد محمد حسين عمار 141/2112 211
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216     

 القدس 21/1/2114 حسين فوزي حسين مجاهد 1/2114 212

 القدس 22/2/2114 موسى عبد خضر ابو هالل 2/2114 211

 طوباس 22/2/2114 توفيق محمد علي العينايوس 2/2114 219

 سليمان حسن سليمان ابو عواد 4/2114 221

 

 السموع 2/2/2114

 الخليل 2/2/2114 محمد فخري عبد الخالق فطافطة 1/2114 221

 طولكرم 14/2/2114 غيث عيسى احمد ثابت 6/2114 222

 نابلس 21/2/2114 نادية علي فايز ابو لبد 2/2114 224

 غزة 11/4/2114 اشرف رفيق نصر هللا 1/2114 221

 القدس 9/1/2114 عالء الدين زكي يوسف البكري 9/2114 226

 جنين 9/1/2114 جلناز حسين احمد بدوية 11/2114 222

 طولكرم 9/1/2114 هيفاء راسم حسن الجابر 11/2114 221

 القدس 9/1/2114 عبير فاروق مرار 12/2114 229

 الخليل 9/1/2114 طاهر عبد هللا محمد القواسمة 12/2114 221

 لكرمطو 16/1/2114 غيث عيسى احمد ثابت 14/2114 221

 اريحا 16/1/2114 كايد عودة احمد براهمة 11/2114 222

 جنين 16/1/2114 بدر محمد حافع عمارنة 16/2114 224

 جنين 22/1/2114 ثمين رفعت محمود حمد 12/2114 221

 قلقيلية 22/1/2114 خديجة محمد عبد القادر داود 11/2114 226

 راماهلل 29/1/2114 اكرام خليل محمود القيسي 19/2114 222

 رام هللا 6/6/2114 وديع عبد الحميد اسماعيل نوفل 21/2114 221

 الخليل 12/6/2114 محمد صالح عبد الحميد الزير 21/2114 229

 القدس 12/1/2114 عبد هللا فاروق عمران مرار 22/2114 241

 القدس 12/6/2114 عصام فاروق عمران مرار 24/2114 241

 مواليد عمان 4/2/2114 منير التميمياروى عزمي  21/2114 242

 نابلس 2/2/2114 يسري تيسير عبد هللا عليوي 26/2114 241

 القدس 2/2/2114 خالد طه رضوان الجعبة 22/2114 246

 القدس 2/2/2114 راضي طه رضوان الجعبة 21/2114 242

 القدس 14/2/2114 سهاد عيسى ابو غزالة 29/2114 241

 طولكرم 11/2/2114 د عبد الفتاح طريبةايمن محم 21/2114 249

 جنين 11/2/2114 محمد هاشم حسن نصار 21/2114 211

 نابلس 21/2/2114 يحيى راضي رضى العالي 22/2114 211
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 دورا 1/1/2114 امل سالم اسماعيل العواودة 24/2114 212

 القدس 2/1/2114 بهيرة نمر شاكر الشوبكي 21/2114 212

 نابلس 1/1/2114 الشريفزت لطفي احمد ع 26/2114 214

 نابلس 11/1/2114 ربى سليم عالء الدين النتشة 22/2114 211

 جنين 29/1/2114 ناصر عبد الرزاق داود ابو زيد 21/2114 216

 رام هللا 12/9/2114 رائد دياب تركي زوارع 29/2114 212

 العبيدية 9/11/2114 يونس محمد محمود عيسى 41/2114 211

 الخليل 24/11/2114 كفاح مطلق فارس الجعبري 42/2114 219

 القدس 1/11/2114 عيسى محمد ياسين سليمي 42/2114 261

 نابلس 1/12/2114 سمير جبر شاكر دويكات 44/2114 261

 جنين يعبد 26/12/2114 الهام جميل شريف ابو صقر 41/2114 262

 غزة 1/1/2111 محمود بن خليل االسطل 42/2114 262

264     

 الخليل 2/1/2111 حمدي صبري عبد الجواد الزغير 1/2111 261

 نابلس 16/1/2111 وائل يوسف محمد يدك 2/2111 266

 نابلس 29/1/2111 بدر شكري سليمان 2/2111 262

 رام هللا 21/1/2111 دالل نعام جمعة الشفي 4/2111 261

 جباليا/غزة 12/2/2111 عبد هللا بن كمال بن عبد النجار 1/2111 269

 نابلس 12/2/2111 عبير عمر محمد الزغل 6/2111 221

 قلقيلية 12/2/2111 اشجان فيصل شكري داود 2/2111 221

 دورا 22/2/2111 سميرة عبد الرحمن موسى اعور 1/2111 222

 القدس 1/2/2111 عماد زكريا علي الشعباني 9/2111 222

 الخليل 1/2/2111 بايمن سعدي عبد الحفيع الخطي 11/2111 224

 القدس 6/2/2111 محمد احمد محمد هادية 11/2111 221

 نابلس 1/2/2111 محمد عبد القادراسعد الحاج حمدمحمد 12/2111 226

 القدس 12/2/2111 يعقوب محمد عمر النتشة  12/2111 

 الجلزون  21/2/2111 عصام محمد موسى رمانه  14/2111 

 جنين  2/4/2111  ناصر جبر امين قرم 11/2111 

 الخط االخضر  22/4/2111 زياد توفيق محمد عسلية  16/2111 

محميييد جميييال محميييد جمييييل خلييييل ابيييو  12/2111 222

 سنينة

 الخليل 11/1/2111

 نابلس 11/1/2111 هاني حسن مطر مطر 11/2111 221

 غزة 12/1/2111 زياد عطاالنجار 19/2111 229
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 غزة 12/1/2111 محمد رباح حسين 21/2111 211

 جنين/جبع 22/1/2111 رياض احمد اديب فشافشة 21/2111 211

 القدس 22/1/2111 باسم خالد ابراهيم بدر 22/2111 212

 طولكرم  24/1/2111 امجد رسالن عرفات حمدان  22/2111 

 جنين 29/1/2111 مؤنس غسان كامل ابو زينة 24/2111 212

 بيت حنينا 29/1/2111 مي محمد سالم عبد النبي 21/2111 214

 جنين 29/1/2111 بدر فوزي حسن محمد 26/2111 211

 رام هللا 1/6/2111 لطيفة فريد محمد سحويل 22/2111 216

 قلقيلية 1/6/2111 اسيا عمر محمود هالل 21/2111 212

 العاهرية 1/6/2111 حمد محمد حمد الطل 29/2111 211

 نابلس 1/6/2111 رغد نشات طاهر كنعان 21/2111 219

 رام هللا 1/6/2111 عماد محمد سعيد حماد 21/2111 291

 القدس 1/6/2111 غالب فخري عبد هللا ناصر الدين 22/2111 291

 جنين 19/6/2111 عبد المالك سالمة سمودي 22/2111 292

 القدس 21/6/2111 محمد جمال طالل نعمان مسودي 24/2111 292

 سلفيت 26/6/2111 حجاباسماء محمود رضا  21/2111 294

 الخليل 26/6/2111 اروى سعيد يوسف ابو غوش 26/2111 291

 ابوديس 11/2/2111 محمد خلف محمود الفي 22/2111 296

 رام هللا 11/2/2111 وفاء شعبان محمد مسك 21/2111 292

 دورا 11/2/2111 ميساء طالب عيسى خالف 29/2111 291

 العاهرية 11/2/2111 د ابو عالنسهى عبد المجيد محم 41/2111 299

 القدس 11/2/2111 سهير منير حسين عابدين 41/2111 411

 بيتا 22/2/2111 زاهي ناصر عيد سليم 42/2111 411

 الخليل 21/1/2111   412

 الخليل 221/1/2111 مازن خليل محمد الجبريني 44/2111 412

 ليلالخ 21/1/2111 بهيجة حافع زايد البكري 41/2111 414

 نابلس 21/1/2111 عمر عبد الكريم فايز سعد 46/2111 411

 بيت حنينا 1/9/2111 مي محمد سالم عبد النبي 42/2111 416

 طولكرم 11/1/2111 روحي  فريد محمد سعيد 41/2111 412

 نابلس 21/9/2111 سامر عبد المجيد صالح نصار 49/2111 411

 جنين 6/11/2111 و سليمةتحسين عبد الحليم عثمان اب 11/2111 419

 غزة 11/11/2111 منير طالب بدوي المصري 11/2111 411

 خان يونس 11/11/2111 شالش نايف شبير 12/2111 411
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 الخليل 12/11/2111 امجد محمد تيسير رشاد الدويك 12/2111 412

 دورا 12/11/2111 محمود موسى عيسى دودين 14/2111 412

 خزاعة/غزة 24/11/2111 اهيم بن احمد قديحخولة بنت ابر 11/2111 414

 جبع/جنين 22/11/2111 رياض احمد اديب خشاخشة 16/2111 411

 بيت لحم 12/11/2111 فادي محمد مصطفى حجازي 12/2111 416

 اريحا 22/11/2111 سوزان عطا كامل ضبان 11/2111 412

 دير دبوان 22/11/2111 هدى جمال محمد الرفاعي 19/2111 411

 الخليل 29/11/2111 اريج احمد عبد المجيد شاهين 61/2111 419

 دير ابو مشعل 4/12/2111 عيد محمود عيد عطا 61/2111 421

 بيت ابيا 11/12/2111 سناء عبد اللطيف رشيد دبوس 62/2111 421

 البيرة 11/12/2111 معوض ابراهيم معوض نصيف 62/2111 422

 القدس 11/12/2111 ل ابو ابراهيماسمهان ناعم عباس خلي 64/2111 422

 بني نعيم 12/12/2111 معن شحدة عز الدين ادعيس 61/2111 424

معييييين عييييادل محمييييود عبييييد الييييرحمن  66/2111 421

 البرغوثي

 رام هللا 12/12/2111

 رام هللا 12/12/2111 سامي محمد سليمان جبارين 62/2111 426

 جنين 12/12/2111 علي محمود عبدهللا ابو دياك 61/2111 422

     

 اريحا 11/1/2116 ميساء نعيم محمد حجازي جبارين 1/2116 421

 القدس 11/2/2116 عزيز عبد الرحمن القيمري 2/2116 429

 ابو ديس 11/2/2116 خضر محمد علي جفال 2/2116 421

 القدس 11/2/2116 دنيا احمد اسماعيل خليل 4/2116 421

 بيتونيا 11/2/2116 صورعاصم محمد ذيب من 1/2116 422

 الخليل 16/2/2116 نبيلة محمد عبد الحروب 6/2116 424

 جنين 16/2/2116 زين مسعود عبد عبيد 2/2116 421

 بيت لحم 21/2/2116 سكارت جورج يوسف بشارة 1/2116 426

 جنين 26/2/2116 ربى اديب لطفي عبوشي 9/2116 422

 الخليل 26/2/2116 نفين ناجي فارس الفاخوري 11/2116 421

 القدس 26/2/2116 سناء ابراهيم يوسف الجعبري 11/2116 429

 طوباس 12/2/2116 عبد النااصر سعود عبد الكريم دراغمة 12/2116 441

 طوباس 12/2/2116 سماح عليان جميل ضبابات 12/2116 441

 غزه 22/2/2116 وائل محمد عطية عيسى 14/2116 442

 العيزرية 22/2/2116 حسن ابو عره شادي قاسم 11/2116 442
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 ابو ديس 22/2/2116 محمد احمد محمود عمارنة 16/2116 444

 يعبد 2/4/2116 صمود حسن احمد عبادي 12/2116 441

 الرام 2/4/2116 حسن عطاهلل سليمان مليحات 11/2116 446

 الخليل 2/4/2116 حازم محمد نمر مجاهد 19/2116 442

 القدس 9/4/2116 خليل احمد ناصر عطا هللا 21/2116 441

 البيرة 12/4/2116 ابراهيم معوض ناصيف ضمعو 21/2116 449

 العيزرية 29/4/2116 محمد موسى محمد خلف 22/2116 411

 جنين 4/1/2116 حازم عاعر عرسان معالي 22/2116 411

 جنين 4/1/2116 مصطفى صالح مقبل عزامطة 24/2116 412

 غزة 22/1/2116 شحده شراب شحده عطا 21/2116 412

 الخليل 21/1/2116 حمدي احمد محمد عثمان 26/2116 414

 العيزرية 21/1/2116 عطا هللا ايوب علي عدوان 22/2116 411

 الخليل 21/1/2116 عمر سلمان عمر القواسمي 21/2116 416

 بيت صفافا 2/6/2116 باسمه عاهد حسن رزمق 29/2116 412

 طولكرم 2/6/2116 ابراهيم محمد حدادالياس  21/2116 411

 القدس 24/6/2116 ميلدا حنا ادم اسحق 21/2116 419

 الخليل 6/2/2116 محمد سعد حسني الخطيب التميمي 22/2116 461

 نابلس 9/2/2116 ناصر رفعت امين ادويكات 22/2116 461

 القدس 11/2/2116 اكرم اسماعيل حسن عجوة 24/2116 462

 نابلس 21/2/2116 مال جميل يوسف ادويكاتج 21/2116 462

 القدس 21/2/2116 علي احمد خليل سرحان 26/2116 464

 يطا 1/1/2116 ابراهيم محمد علي اشريتح 22/2116 461

 البيرة 1/1/2116 غادة محمد سليم ابو عاهر جرار 21/2116 466

 جنين 12/1/2116 فادي تيسير طالب عبيد 29/2116 462

 جنين 11/1/2116 رحيق خالد صادق ابو سيف 41/2116 461

 غزة 21/11/2116 عماد محمد صبحي الفقعاوي 41/2116 469

 غزة 21/11/2116 محي الدين خليل حسن الرمالوي 42/2116 421

 غزة 21/11/2116 مرفت اسماعيل احمد النحال 42/2116 421

 غزة 21/11/2116 ايات محمد فوزي هللو 44/2116 422

 غزة 21/11/2116 احمد فايق اسماعيل حسونه 41/2116 422

 غزة 21/11/2116 حسين محمد حسين مزهر 46/2116 424

 طولكرم 12/12/2116 نوره محمد الحاج قاسم 42/2116 421

 العيزرية 24/12/2116 هبة محمد كمال عبد الكريم المصري 41/2116 426
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 هللارام  24/12/2116 سائده عز محمد سالم 49/2116 422

 الخليل /اذنا 24/12/2116 اكرم اسماعيل جاد هللا الخطيب 11/2116 421

     

 كفرقدوم 14/1/2112 احمد محمد اجمد جالودي 1/2112 429

 نابلس 14/1/2112 الهام عزام وحيد الخراز 2/2112 411

 نابلس 16/1/2112 محمد علي محمد حماد 2/2112 411

 نابلس 21/1/2112 اشتيويسامر خالد مسعودي  4/2112 412

 الخليل 21/1/2112 توفيق محمد محمد العملة 1/2112 412

 قلقيلية 11/2/2112 سهى نمر عطا الشنطي 6/2112 414

 طولكرم 11/2/2112 وفاء عادل عبدالرحيم حمدان 2/2112 411

 اريحا 21/2/212 احمد سعيد عبد الرحمن عوض هللا 1/2112 416

 غزة 24/2/2112 عبد الحميد منصور شمه محمد 9/2112 412

 غزة 24/2/2112 امين محمد خليل ضاهر 11/2112 411

 غزة 24/2/2112 احمد لطفي رشيد شاهين 11/2112 419

 غزة 24/2/2112 ايهاب درويش احمد حنينة 12/2112 491

 غزة 24/2/2112 احمد عبد العزيز حماد الفرا 12/2112 491

 حوارة 4/2/2112 ين خضيرحسين احمد حس 14/2112 492

 القدس 11/2/2112 رنده عبد المطلب توفيق الزرو 11/2112 492

 نابلس 12/2/2112 منير عبد هللا عبد الرحيم سبف 16/2112 494

 طولكرم 21/2/2112 خديجه حسين  عبد الفتاح خلف 12/2112 491

 القدس 1/4/2112 ميرفت عمر سليمان علقم 11/2112 496

 جنين 21/4/2112 سائده يوسف عبد القادر دبلح ابو الرب 19/2112 492

 غزة 12/1/2112 غادة هاشم النزلة 21/2112 491

 بيت لحم 11/1/2112 محمد عبد هللا النجاجرةهللا عبد  21/2112 499

 نابلس 12/1/2112 ايات محمد جمعة ابو صالح 22/2112 111

 الخليل 11/6/2112 حنان عبد هللا اسعد خنايسة 22/2112 111

 غزة 4/2/2112 سماح رشدي عاشور 24/2112 112

 حلحول 11/2/2112 نهاية عبد هللا محمد الكرجه 21/2112 112

 القدس 11/2/2112 رانية ديب اسد يغمور 26/2112 114

 ابوديس 1/1/2112 محمد خليل محمد محسن 22/2112 111

 قلقيلية 12/1/2112 لينا نبية مصطفى ابو حنتس 21/2112 116

 الخليل 11/11/2112 جميل محمد جمال ابو سنينة 29/2112 112

 غزة 22/11/2112 انعام فارس ابراهيم بردويل 21/2112 111
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 بيت عور التحتا 21/11/2112 حسن فهد حسن العوري 21/2112 119

 الخليل 21/11/2112 صباح درويش عبد الحمليم الجعبري 22/2112 111

 بيت لحم 16/12/2112 محمد موسى طقاطقه ليلى 22/2112 111

 نابلس 16/12/2112 صبحي عواده غالبغيث  24/2112 112

     

 القدس 2/2/2111 سناء ابراهيم اسعد دويك 1/2111 112

 رام هللا 2/2/2111 سليمان  سعيد سليمان دغلس 2/2111 114

 نابلس 2/2/2111 سوسن زيد يوسف صالحات 2/2111 111

 بيتونيا 11/2/2111 محمد شاكر لطفي دولة 4/2111 116

 رام هللا 24/2/2111 هود عبد الحكيم مصباح غيث 1/2111 112

 اريحا 11/2/2111 ياسر محمود محمد زبيدات 6/2111 111

 القدس 11/4/2111 كامل عطا القاضي التميمي 2/2111 119

 الخليل 11/4/2111 ربحي محمود رباح القصراوي 1/2111 121

 نابلس 14/1/2111 ابتسام محمد صبحي جعارين 9/2111 121

 بيت  اوال / الخليل 4/6/2111 اياد فريد اسماعيل سلمي 11/2111 122

 جنين 4/6/2111 احمد فايق فارس عاهر 11/2111 122

 رام هللا 11/6/2111 يعقوب مفيد يعقوب شوه الريماوي 12/2111 124

 نابلس 22/6/2111 بلما عبد هللا صادق سله 12/2111 121

 رام هللا 29/6/2111 اسماعيل منعوم عياش بيتللو 14/2111 126

 ترمسعيا 22/2/2111 شرين محمد نمر كوك 11/2111 122

 ابو ديس 22/2/2111 تسنيم محمد علي حلبية 16/2111 121

 رام هللا 21/2/2112 ايما احمد صبحي عبد الحليم 12/2111 129

 عمان / بيت لحم 11/1/2111 ى محمد شيد سالمةردينة عل 11/2111 121

 طولكرم 11/1/2111 فهمية ابراهيم حسن كتانة 19/2111 121

 دورا 11/1/2111 خولة محمد سلمان الرجوب 21/2111 122

 دورا 11/1/2111 عبير كايد عايد ابو مقدم 21/2111 122

 اريحا 11/1/2111 حماده حسين محمد براهمة 22/2111 124

 القدس 29/11/2111 محمد زهير يعقوب الجعبة 22/2111 121

 جنين 29/11/2111 محمد نعمي محمد معاينة 24/2111 126

 اريحا 29/11/211 عثمان عبد هللا عثمان ابو حطب 21/2111 122

     

 الخليل 12/1/2119 صالح نمر عبد المطلب القواسمي 1/2119 121

 رام هللا 12/1/2119 غادة محمد حسين وهدان 2/2119 129
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 الخليل 21/1/2119 خيري يسري رجب التميمي 2/2119 141

 ابو ديس 21/1/2119 عمر احمد علي مصلح 4/2119 141

 طولكرم 2/2/2119 مرام عمر حسن نجار 1/2119 142

 القدس 24/2/2119 عالء عبد الرحيم عبد القادر محمود 6/2119 142

 القدس 2/2/2119 يبياشرف مدحت زهري النشاش 2/2119 144

 جنين 22/2/2119 محمد عبد الرحمن محمد الحنتولي 1/2119 141

 نابلس 29/2/2119 انغام زكريا محمد سيف 9/2119 146

 الخليل 14/1/2119 اياد عدنان عبد حاليقة 11/2119 142

 نابلس –طلوزة  14/1/2119 جبريل معتصم محمد دراوشة 11/2119 141

 جنين–يعبد  22/2/2119 ناعم عزيز ابو بكر عزيزة 12/2119 149

 رام هللا 22/2/2119 سمر غازي فضل الشيد قاسم 12/2119 111

 طولكرم 2/1/2119 صمود عدنان حسين الضميري 14/2119 111

 سلواد 9/1/2119 تحرير شكري عبد المجيد حماد 11/2119 112

 رورةعا 9/1/2119 سناء سعيد عبد الرازق الخصيب 16/2119 112

 جنين\كفردان  9/1/2119 محمد علي ابراهيم رحال 12/2119 114

 طولكرم 14/11/2119 سفيان هشام توفيق شديد 11/2119 111

 طولكرم 14/11/2119 وردة صقر تيم ميري 19/2119 116

 رام هللا 14/11/2119 سناء علي ابراهيم غنام 21/2119 112

 القدس 14/11/2119 اشرف حسن عاصي االعور 21/2119 111

     

 البيرة 11/1/2111 جمعة عطا هللا عبد الرؤوف حمدان 1/2111 119

 سلواد 21/1/2111 خليل حسن جميل حامد 2/2111 161

 سردا–رام هللا  1/2/2111 سميح محمد موسى عبد الصمد 2/2111 161

 جنين 4/2/2111 فايق فارس عاهر 4/2111 162

 السواحرة 4/2/2111 اترةسحر داود حسن زع 1/2111 162

 قلقيلية 4/2/2111 ماجدة حسين غنام 6/2111 164

 طولكرم 4/2/2111 ايمن سليمان صباح 2/2111 161

 رام هللا 21/2/2111 فادي عبد اللطيف احمد خطيب 1/2111 162

احميييييد عبيييييد اليييييرازق رجيييييب بيطيييييار  9/2111 161

 صيداوي

 البيره 4/2/2111

 نابلس 11/2/2111 رم حجابحنين محمد اك 11/2111 169

 طولكرم 11/2/2111 معالي عمر محمد صريدي 11/2111 121

 طولكرم 11/2/2111 عبد هللا ذيب عبد هللا محمود 12/2111 121
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 الخليل 21/2/2111 عاهر عبد هللا مصطفى ابو فارة 12/2111 122

 بدو 21/2/2111 سعد يوسف ادعيس الشيد 14/2111 122

 رام هللا 2/4/2111 د غازي شكري قاسماسع 11/2111 124

 بيت لحم 21/1/2111 سيرين محمود عبد القادر عنبوسي 16/2111 121

 الخليل 1/2/2111 هادي فايز محمد جميل ابو سنينة 12/2111 126

 جنين 11/2/2111 رشا نافز توفيق زكارنة 11/2111 122

 قاضي -الخليل 22/2/2111 رشاد محمد جبرين سلهب 19/2111 121

 قاضي –نابلس  22/2/2111 حاتم حامد سليمان خضير البيتاوي 21/2111 129

 طولكرم 1/1/2111 حاتم عبد الحميد عبد هللا جانم 21/2111 111

 جنين 1/9/2111 عمر محمد ابراهيم غانم 22/2111 111

 قاضي –الخليل  22/9/2111 عبد المجيد سليمان عمرو 22/2111 112

 قاضي –الخليل  21/9/2111 اد محمد حسين الجعبرياي 24/2111 112

 رام هللا 11/11/2111 هنادي عطا محمد احميدات 21/2111 114

 طولكرم 1/11/2111 عرفات رسالن عرفات حمدان 26/2111 111

 الخليل 1/11/2111 نوال طالب جمعة ابو تركي 22/2111 116

 كرمطول 1/11/2111 الهام فتحي رشيد ناصر 21/2111 112

 حلحول 11/11/2111 عايد شاكر حسين ابو زلطة 29/2111 111

 قاضي –طولكرم  22/11/2111 محمود خميس حسن العبوشي 21/2111 119

 قاضي –نابلس  21/11/2111 عبد الناصر محمد محمود شنيور 21/2111 191

 الخليل 21/11/2111 عبد الكريم محمد تيسير رشاد ادويك 22/2111 191

 بيت صفافا 1/12/2111 محمد صالح محمد بركات 22/2111 192

 جنين 11/12/2111 ايمن صالح ابراهيم القرم 24/2111 192

 طوباس 19/12/2111 روال نعيم جبر غوراني 21/2111 194

 الخليل 19/12/2111 عوض عيسى محمد فرج هللا 26/2111 191

     

 سلفيت 21/1/2111 غازي احمد الشيد صالح الخطيب 1/2111 196

 جنين 1/2/2111 محمود عباس صالح ابو عيسى 2/2111 192

 قاضي–نابلس  2/2/2111 ابراهيم محمود احمد حج محمد 2/2111 191

 قباطية 1/6/2111 جالء احمد محمد ابو الرب 4/2111 199

 ابو ديس 1/9/2111 ميسون محمود داوود حلبية 1/2111 611

 طولكرم 6/9/2111 حمد محمدايمان عبد الرحيم ا 6/2111 611

 طولكرم 11/9/2111 سلطان سعيد خضر صباح 2/2111 612

 الخليل 1/11/2111 محمد اسحاق ابراهيم الطرمان 1/2111 612
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 جنين–اليامون  4/12/2111 االء علي عاهر زايد 9/2111 614

 جنين 1/12/2111 صمود احمد طاهر ابو الرب 11/2111 611

 الخليل 1/12/2111 حمد حامد الرفاعيبسمة ا 11/2111 616

 جنين 1/12/2111 سامية عدنان فارس ابو حسن 12/2111 612

 ابو ديس 12/12/2111 عدنان عبد هللا محمد جفال 12/2111 612

 الخليل 21/12/2111 عزام عمران عبد الرزاق البكري 14/2111 611

 الخليل 12/1/2112 فتحي عبد العزيز عبد عمرو 1/2112 619

 نابلس 11/1/2112 فارس رياض فارس ابو حسن 2/2112 611

 العيزرية 29/1/2112 يسرى ربحي القصراوي التميمي 2/2112 611

 الخليل 1/2/2112 محمد محمود طه بريوش 4/2112 612

 نابلس 1/2/2112 ايمان عبد الرحمن رضا تمام 1/2112 612

 الخليل 6/2/2112 احنةخالد مصطفى عبد الهادي السر 6/2112 614

 طولكرم –بيتا  12/2/2112 فاروق عطية يوسف بخيت 2/2112 611

 قلقيلية –اماتين  14/2/2112 عبود نعيم عقل صوانالشيد  1/2112 616

 دير قديس 14/2/2112 ربحي محمد طه حمادةالشيد  9/2112 612

 


