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نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق التاٌهعبد العزٌز سمٌح عبد العزٌز تمام235

نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق التاٌهرتٌبه عبدالعزٌز احمد سلٌم236

نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق التاٌهأسامه عبد الكرٌم عبد الرزاق جٌطان237

نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق التاٌهفدوى ندٌم مسعود جٌطان238

نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق التاٌهعمٌد حسن عبد الرؤوف شخشٌر239

نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق التاٌهفٌروز جعفر حاتم فٌض240ً

نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق التاٌهفوزا محمدانور نمر ٌعٌش241

نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق التاٌهنهى محمدعلً عثمان ٌعٌش242

نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق التاٌهمحمد علً حسان عرفات243

نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق التاٌهمها عادل حسن عرفات244

نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق التاٌهرضوان زهدي فؤاد خرٌم245

نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق التاٌهرماح ولٌد اسماعٌل خرٌم246

نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق التاٌهأٌمن رضا عفٌف أشقٌر247

نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق التاٌهمً عثمان محمد اشقٌر248

نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق التاٌهبشار داود محمد صدر249

نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق التاٌهرنده داود محمد صدر250

نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق التاٌهباسل عبد الحلٌم زهدي جمعه251

نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق التاٌهحٌاة واصف احمد جمعه252

نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق التاٌهزٌن ٌحٌى احمد دارالزٌن253

نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق التاٌهرائد مؤٌد نظمً باكٌر254

نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق التاٌهفاطمه احمد محمود باكٌر255

نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق التاٌهمهند رفٌق اسماعٌل طنبور256

نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق التاٌهرٌم خالد رامز حداد257

نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق التاٌهمروان سمٌر حمدي بدوي258

نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق التاٌهروال سلٌمان شحاده بدوي259

نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق التاٌهعلً معروف محمد علً اغبر260

نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق التاٌهبٌان ناٌف حلمً اغبر261

نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق التاٌهزٌاد بدوي عمر عبوده262

نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق التاٌهامل روحً محمد عبوه263

نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق التاٌهموسى عبد الرحمن خلٌل خروشه264

نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق التاٌهعدله عبد الرحمن خلٌل خروشه265



نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق التاٌهسامً زهدي فؤاد خرٌم266

نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق التاٌههند عٌسى احمد خرٌم267

نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق التاٌهمحمد جودت هشام جودت شاهٌن268

نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق التاٌهنعمات عزت محمد شاهٌن269

نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق التاٌهعدلً عطا ٌوسف حنون270

نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق التاٌهوجٌهه محمد عبد القادر حنون271

نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق التاٌهداود ممدوح داود تمام272

نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق التاٌهرنا عبد الفتاح محمد تمام273

نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق التاٌهنائل عبد حسن حشاش274

نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق التاٌهانعام فواز ٌوسف حشاش275

نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق التاٌهاسامه زهٌر اسعد صفدي276

نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق التاٌهحنان جمٌل احمد صفدي277

نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق التاٌهمهند رمزي اسعد باكٌر278

نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق التاٌهعصمت حمدان فوزي باكٌر279

نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق التاٌهحلمً نعٌم حلمً دروٌش الحج280ً

نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق التاٌهبسمه علً أمٌن السٌد281

نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق التاٌهجمٌل عبد الرزاق محمد عقاد282

نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق التاٌهعبٌر عبد قاسم عقاد283

نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق التاٌهولٌد احمد سعٌد حبٌشه284

نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق التاٌهروند نواف فتوح حبٌشه285

نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق التاٌهخالد ٌاسر احمد ابو زهره286

نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق التاٌهروضه نادر حامد ابو زهره287

نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق التاٌهناصر جمعان سلٌم حماد288

نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق التاٌهخضره حسنٌن صالح حماد289

نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق التاٌهرجائً رحمً فهمً ابو غزاله290

نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق التاٌهزاهره راغب عبد القادر ابو غزاله291

نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق التاٌهاحمد محمد فتحً احمد ندا292

نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق التاٌهرحاب حسن محمد ندى293

نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق التاٌهنمر سلٌمان احمد كلبونه294

نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق التاٌهنهى حمدي احمد كلبونه295

نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق التاٌهسامر برهان محمد صالح296

نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق التاٌههدى خلٌل صالح صالح297

نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق التاٌهمحمود شكٌب شفٌق سلمان298

نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق التاٌهامٌنه محمد صالح دوٌكات299

نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق التاٌهٌعقوب محمد شتٌوي فاعور300

نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق التاٌهزٌنب عبد الكرٌم سالم فاعور301

نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق التاٌهمنتصر جودت محمد قنازع302

نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق التاٌهروال فوزي محمد قنازع303

نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق التاٌهمحمد غازي عبدهللا ابراهٌم كتانه304

نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق التاٌهحنان منصور سعٌد كتانه305

نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق التاٌهأمجد ممدوح وفٌق أبو صالحه306

نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق التاٌهبهٌه محمد عبد القادر جدعان307

نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق التاٌهناظم عبد الجبار سلمان دوٌكات308

نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق التاٌهكفاٌه عبد الجبار سلمان دوٌكات309

نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق التاٌهمحمد عمر زكً قاقا310

نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق التاٌهجمٌله سعٌد صدقً قاقا311

نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق التاٌهنسرٌن عٌسى محمد ابو حمده312



نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق التاٌهحسنً احمد عٌسى ابو حمده313

نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق التاٌهاٌمن صبٌح مطٌع حسٌبا314

نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق التاٌهلٌنا سمٌح ابراهٌم حسٌبا315

نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق التاٌهفواز توفٌق بدوي بحش316

نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق التاٌهفٌحاء ساهر عبد هللا بحش317

نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق التاٌهنضال زهدي فؤاد خرٌم318

نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق التاٌهعال ٌاسر فؤاد خرٌم319

نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق التاٌهعبد اللطٌف صادق عبد اللطٌف طبنجه320

نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق التاٌهروٌد ٌوسف دٌب طبنجه321

نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق التاٌهباسم مرتضى محمد حالوه322

نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق التاٌهالٌن قاظم ابراهٌم حالوه323

نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق التاٌهعصام زاهً محمد قدع324

نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق التاٌهخلود محمد بدٌع عبد القادر قدع325

نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق التاٌهسمٌر سلٌم أمٌن دروٌش326

نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق التاٌهمرفت ممدوح محمد دروٌش327

نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق التاٌهزكً احمد عٌسى ابو حمده328

نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق التاٌهوداد سالم عبد ابو حمده329

نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق التاٌهمحمد عبد محمد ابو عٌشه330

نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق التاٌهمها محمد خلٌل ابو عٌشه331

نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق التاٌهباسمه محمد عبد ابو عٌشه332

نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق التاٌهجهاد محمد مصطفى مغرب333ً

نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق التاٌهخلٌل عبد الرحٌم عبد الرحمن ابو عٌشة334

نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق التاٌهمفٌدة مصطفى مفلح ابو عٌشة335

بٌت فورٌكفارس حنن336ً

بٌت فورٌكاعتدال فاٌز فارس حنن337ً

بٌت فورٌكفاٌزه فاٌز فارس غلم338ً

بٌت فورٌكمحمود احمد محمود ملٌطات339

بٌت فورٌكمروه محمود احمد ملٌطات340

بٌت فورٌكامنه محمد حمد ملٌطات341

بٌت فورٌكهانً شحادة سلٌمان زلموط342

بٌت فورٌكحٌاة ابراهٌم خلٌل زلموط343

بٌت فورٌكامجد عبد اللطٌف حامد حنن344ً

بٌت فورٌكنعمه احمد سعاده حنن345ً

بٌت فورٌكمحمود توفٌق صالح نصاصره346

بٌت فورٌكمرٌم صالح هلٌل ملٌطات347

بٌت فورٌكخٌرٌه سبتً ٌوسف نصاصره348

بورٌنٌوسف لطفً ٌوسف عٌد349

بورٌنمٌساء مصطفى محمود عٌد350

مخٌم بالطةعبد الكرٌم ابراهٌم عبد الكرٌم كردي351

مخٌم بالطةخمٌس محسن صالح حشاش352

مخٌم بالطةراٌقه علٌان حسٌن حشاش353

مخٌم بالطةجهاد شاكر محمود مشه354

مخٌم بالطةحنان مصطفى محمود مشه355

مخٌم بالطةمحمد رمضان رمضان حسٌن زبٌده356

مخٌم بالطةشحاده علً حسٌن مٌناوي357

مخٌم بالطةابتسام عبدالوهاب راغب المٌناوي358

مخٌم بالطةجمال محمد حسٌن صوالح359ً



مخٌم بالطةرقٌه عبد الرحمن محمود صوالحه360

مخٌم بالطةطارق محمد محمود خٌزران361

مخٌم بالطةزهور محمد حسن خٌزران362

مخٌم بالطةحسٌن علً احمد سالمه363

مخٌم بالطةسهاد ناجح محمود سالمه364

مخٌم بالطةاشرف محمد عبد العال قطاوي365

مخٌم بالطةاحمد صالح ابراهٌم غفاري366

مخٌم بالطةخوله صالح ابراهٌم غفاري367

بٌت اٌبارائد عبد الواحد محمد الثلث368

بٌت اٌباهند احمد ٌوسف الثلث369

بٌت اٌبامنتهى محمود ٌوسف ثلث370

بٌت اٌباعبد المجٌد صادق سعٌد العبد371

بٌت اٌبامٌسون محسن محمد العبد372

بٌت اٌبااعتدال صادق سعٌد سماعنه373

بٌت دجنجهاد موسى اسعد عبٌس374ً

بٌت دجنصدقٌه صادق سلٌمان عبٌس375ً

بٌت دجنصدقً صادق سلٌمان عبٌس376ً

بزارٌافادي خالد محمود قاض377ً

بزارٌاصدقً محمود مصطفى حسٌن378

بزارٌارحاب عوض محمد حسٌن379

بٌت وزننبٌل توفٌق عبد الجبار عبد الحق380

بٌت وزنخٌرٌة عبد الحافظ حافظ عبد الحق381

بٌتاماهر صبحً طاهر حماٌل382

بٌتافتحٌه احمد سلٌم حماٌل383

بٌتاداود عبد المؤمن عبد العزٌز عٌسى384

بٌتاعطاف عزٌز عبد الجلٌل علٌان385

بٌتاحسام محمود محمد سٌد386

بٌتاعزٌه محمد أحمد السٌد387

بٌتامحمدكنعان عبد الغنً حسن ٌمك388

بٌتاربحٌه محمدرشدي سلٌمان ٌمك389

بٌتاغالب حمٌدان طاهر حماٌل390

بٌتاشمسٌه فاٌز محمود حماٌل391

بٌتازهٌه فاٌز محمود دوٌكات392

اودالهناء فالح سلٌمان خاروف393

اودالبسام محمد محمود خروف394

اللبن الشرقًعلً احمد علً سماره395

اللبن الشرقًعزٌه عثمان عطٌه سماره396

اللبن الشرقًهالة نجٌب عبد اللطٌف سماره397

اوصرٌنسمٌر توفٌق عسكر عدٌله398

تلطارق فرٌز مصطفى سلوادي399

تلفتحٌه مصطفى احمد حمد400

تلاٌمن اسعد عبد العزٌز حمد401

تلحلٌمه خضر احمد حمد402

تلراجح محمد حسن عصٌده403

تلرٌما ابراهٌم عبد العزٌز عصٌده404

تلفٌتابراهٌم حامد عبد هللا محمد405

تلفٌتهدى ذٌب محمد محمد406



دٌر الحطبمشٌر فٌصل مصطفى حسٌن407

دٌر الحطبانعام عبد هللا ٌوسف حسٌن408

دٌر الحطبمحمد ابراهٌم عبد الرحمن زامل409

دٌر شرفابراهٌم حامد محمود نوفل410

دٌر شرفرضٌه محمود محمد نوفل411

جورٌشصالح حسٌن ابراهٌم لطاٌفه412

جورٌشسامٌه سالمه عبد الجبار خالد413

جورٌشنهى سالمه عبد الجبار لطاٌفه414

جماعٌنمحمد ناجً سلٌم ابو عمر415

جماعٌنخٌرٌه فرٌد عبد الرحمن ابو عمر416

جماعٌنحسن تحسٌن حسن ابو عمر417

جماعٌنجمانه ٌاسر عوض ابو عمر418

جماعٌنعاهد سعٌد مصطفى عمر419

حوارةجمال أحمد ٌوسف عوده420

حوارةفاطمه داود فندي عوده421

حوارةعاكف فاٌز مصطفى عوده422

حوارةنوال علً حمدان عوده423

حوارةسائد صالح اسماعٌل احمد424

حوارةعفاف صالح اسماعٌل احمد425

حوارةخٌرٌه احمد سلٌمان احمد426

عصٌرة القبلٌةاحمد عبد الرحمن محمد شحادة427

عصٌرة القبلٌةعدله محمود محمد شحادة428

عصٌرة الشمالٌةعماد محمد فاٌز شول429ً

عصٌرة الشمالٌةعبله محمد فاٌز طقطوق430

عصٌرة الشمالٌةعمار ٌوسف طاهر كاٌد431

عصٌرة الشمالٌةفتحٌه عٌسى موسى ٌاسٌن432

عصٌرة الشمالٌةحسنً محمد احمد بورٌنً ٌاسٌن433

عصٌرة الشمالٌةوفا محمد مصطفى بورٌنً ٌاسٌن434

عصٌرة الشمالٌةهالل محمد عزت ابو هنود435

عصٌرة الشمالٌةزهرٌه حسن محمد ابو هنود436

عصٌرة الشمالٌةسلٌم محمد سلٌم بٌراوي437

عصٌرة الشمالٌةفتحٌه محمد سلٌم صوالحه438

عصٌرة الشمالٌةنظمٌه محمد سلٌم بٌراوي439

عورتاراجح حسن محمد قوارٌق440

عورتاجنان عبد اللطٌف محمود قوارٌق441

عورتاخلٌل ٌوسف خلٌل قوارٌق442

عورتاشمعه حسن محمد قوارٌق443

عورتامهند محمود عبد قوارٌق444

عورتافوزٌه علً مصطفى قوارٌق445

عقرباسامً سالم سالمه دٌرٌه446

عقرباصفٌه احمد مصطفى دٌرٌه447

عقرباخالد حسٌن محمود بنً منٌه448

عقرباناجٌة حسٌن محمود بنً منٌه449

عقربافراس جمال عزت ابو شهاب450

عقرباعال كمال عزت ابو شهاب451

عقربااحمد صالح عبد القادر بنً منٌه452

عقرباانتصار نعٌم سلٌمان بنً منٌه453



عقربامحمد فهمً محمد بنً فضل454

عقرباسامٌه صالح خلٌل بنً فضل455

عراق بورٌنفتحً عاهد سعٌد فقٌه456

عزموطعبد المنعم حمدان عبدالرحٌم صوالحه457

عزموطنعمه عبد المنعم حمدان صوالحه458

عزموطفاطمه فازع عبد الرحٌم صوالحه459

عٌنابوسعقٌد حسٌن حسن حسٌن460

عٌنابوسغاده عٌاد احمد حسٌن461

سالمفخر الدٌن ٌونس محمود حمدان462

سالمفاطمه ابراهٌم محمد حمدان463

سالمجهاد حامد احمد جبور464

سالمامانه حامد احمد جبور465

سالماٌمان حامد احمد جبور466

الساوٌةعٌسى صبح عبد هللا احمد467

الساوٌةوصفٌه صبح عبد هللا عبد الفتاح468

الساوٌةفلاير محمد ٌوسف احمد469

صرةخالد جمٌل موسى تراب470ً

صرةفاطمه احمد مصطفى تراب471ً

صرةمحمود توفٌق محمود غانم472

صرةنجٌه ٌوسف حسٌن غانم473

صرةفتحٌة صالح احمد ابو تراب474ً

ٌاصٌدواصف نمر سعٌد ظاهر475

ٌاصٌدسحر اسعٌد نمر مشاق476ً

ٌاصٌدنجٌبه محمد ذٌاب ظاهر477

ٌتماابراهٌم محمد علً صنوبر478

ٌتماحسن مطلق احمد صنوبر479

ٌتماانشراح مصطفى محمود صنوبر480

قوصٌنعلً عبد الرحمن محمود سلمان481

قوصٌنسمر عبد الرحمن محمود سلمان482

قوصٌنشفاء عبد اللطٌف سعٌد سلمان483

قرٌوتنوال محمد حسن عبد الجلٌل484

قرٌوتعونً محمد حسن موسى485

قرٌوتسمٌه عبدهللا محمد موسى486

قبالنمحمد خالد عطٌه أقرع487

قبالنامال عطٌه محمد عابد488

قبالنموسى محمد حمد نجم489

قبالنزهوه عاٌش محمد نجم490

قبالنعبد هللا عٌسى موسى شحروج491

قبالننهله موسى احمد شحروج492

قبالنسامً عطا هللا صالح عمله493

قبالنزهرٌه برهوم سلٌم عمل494ً

قبالنعٌسى محمد حمد نجم495

قبالنخدٌجه عاٌش محمد نجم496

التاقورةعبد الجبار رشٌد عبد الفتاح ابو عٌدة497

التاقورةامنه محمد حسن ابو عٌده498

التاقورةرشٌد عبد الجبار رشٌد ابو عٌده499

روجٌبمحمد حسٌن خضر دار ٌوسف500



روجٌبندٌه محمود موسى دار ٌوسف501

روجٌبابراهٌم مصطفى عبدهللا جوهر502

روجٌبثائره امٌن اسماعٌل جوهر503

روجٌبزكٌه حامد عبدالرحمن ذٌاب504

مجدل بنً فاضلسلمان احمد سلمان زٌن الدٌن505

مجدل بنً فاضلهناء محمد سالمه زٌن الدٌن506

مجدل بنً فاضلمعزوزه ٌوسف حسن بنً فاضل507

مخٌم عٌن بٌت الماءمحمد صالح احمد عبد الخالق508

مخٌم عٌن بٌت الماءغنى محمد صالح عبد الخالق509

مخٌم عسكر الجدٌداحمد حسنً صالح عوض510

مخٌم عسكر الجدٌدحسنً صالح حسٌن عوض511

مخٌم عسكر الجدٌدبدره عبد ٌوسف عوض512

نصف اجبٌلمحمد فالح ابراهٌم خضر513

نصف اجبٌلصفٌه احمد محمد خضر514

جالودمحمد رٌاض احمد حمود515

جالودنجاح ٌوسف سلٌم حمود516

جنٌدشاهر حسن حسٌن ٌاسٌن517

جنٌدخالد حسن حسٌن ٌاسٌن518

نابلس-  برقامسعود محمود مسعود مؤٌد519

نابلس-  برقامسعود الهادي عبد محمد سمٌره520

نابلس-  برقاعلً احمد محمد احمد521

نابلس-  برقاصالح محمد حسٌن وفاء522

امرٌن بٌتسماره فارس قدوره ذاكر523

امرٌن بٌتسماره احمد محمد بكرٌه524

اجنسنٌاحجً ٌاسٌن حسٌن فتح525ً

اجنسنٌاحجً مصطفى هللا عبد حفصه526

دومادوابشه فٌاض ٌوسف فخري527

دومادوابشه فٌاض الكرٌم عبد جمٌله528

زواتاموسى محمد صدقً محمد529

زواتاموسى نمر احمد فاطمه530

عمورٌةمحمد فٌاض الرحمن عبد محمد531

عمورٌةحكواتً محمد فٌاض ِحسن532

عمورٌةتٌم الفً عاهد فاطمه533

عورٌفشحاده هلٌل محمود فوزي534

عورٌفجرار محمد عاشور صباح535

عورٌفشحاده الفتاح عبد جمٌل جنان536

قصرةعوده خرٌوش ٌوسف الحمٌد عبد537

قصرةحسن محمد عدلً بالل538

قصرةحسن نعٌم غسان عبٌر539

قصرةرٌدي ابو فتحً احمد سهاد540

قصرةحسن احمد فتحً احمد541

مادمانصار قاسم عوض محمد542

مادمانصار عوض محمد فلسطٌن543

القدٌم عسكر مخٌمطه محمد عدنان احمد544

القدٌم عسكر مخٌمطه ٌعقوب زٌاد روضه545

القدٌم عسكر مخٌمزباره الفتاح عبد محمد الفتاح عبد546

القدٌم عسكر مخٌمزباره محمود السالم عبد جماالت547



القدٌم عسكر مخٌمسعد فاٌز الرحٌم عبد صالح548

القدٌم عسكر مخٌمسعد احمد محمد احالم549

القدٌم عسكر مخٌمخروشة ابراهٌم حسٌن محمد550

القدٌم عسكر مخٌمخروشة مصطفى محمد امٌنة551

القدٌم عسكر مخٌمخروشة علً احمد االء552

القدٌم عسكر مخٌمخروشة حسٌن محمد جمال553

القدٌم عسكر مخٌممباركة محمود علً حسنة554

الماء بٌت عٌن مخٌماقطم خلٌل ادرٌس عامر555

الماء بٌت عٌن مخٌماقطم خضر ابراهٌم رسمٌه556

سبسطٌةشاعر محمد حمدان سعٌد محمد557

سبسطٌةشاعر محمد الرحٌم عبد ربحٌه558

قلٌل كفردٌاب علً محمد ولٌد559

قلٌل كفرذٌاب علً محمود فرٌده560

رام هللاعمر عثمان ابراهٌم حبش561

رام هللاانتصار عبد القادر محمد حبش562

رام هللانائل ابراهٌم حسن صالح563

رام هللاعناٌات عادل جبر صالح564

رام هللامعوض ابراهٌم معوض ناصٌف565

رام هللانارٌمان نمر علً ناصٌف566

رام هللاحازم نعمان سلٌم الجنٌدي567

رام هللانبٌلة ثلجً عٌسى جنٌدي568

رام هللانعمان عبد الرحمن نعمان ادرٌس569

رام هللامٌسون محمد رافت نعمان ادرٌس570

رام هللااسعد سعٌد محمود حبش571

رام هللااسماء داود ٌوسف حبش572

رام هللااكرم محمد اسماعٌل خلٌل573

رام هللادالل ابراهٌم محمد خلٌل574

رام هللاامٌره محمد حسن صوالح575ً

رام هللااحمد محمد محمد صوالح576ً

رام هللاحسام مناع منٌع فروخ577

رام هللااكابر مناع منٌع فروخ578

رام هللاحمدي محمد محمود صالح579

رام هللارندة معوض محمد صالح580

رام هللامحمد عطا محمد بٌكاوي581

رام هللارمزٌة محمد محمود حسٌن582

رام هللامحمد عبد الغنً محمد ناصر583

رام هللااٌمن محمد احمد امٌن584

رام هللااسماء محمد سعٌد امٌن585

رام هللاصالح محمد عٌسى عواد586

رام هللاعلٌه ابراهٌم علً عواد587

رام هللااٌمن عبد اللطٌف ناجً صالح588

رام هللاامٌنه علً محمد صالح589

رام هللاكامل سلٌمان عبد اجبرٌن590

رام هللانعمة جمٌل خلٌل الجبارٌن591

رام هللاسٌف الدٌن كامل عٌادة جرجاوي592

رام هللاسارة كامل عبادة جرجاوي593

رام هللاامنه عبد الكرٌم نمر عرار594



رام هللاتٌسٌر عاٌش عبد الحمٌد عرار595

رام هللانبٌل محمد ذٌب طٌنه596

رام هللافضٌله محمد ذٌب طٌنه597

رام هللاحلٌمه عمٌره عمر دار صفا598

رام هللااحمد عمر عمٌره مصطفى599

رام هللامحسن محمد صدقً محمد شحاده علٌان600

رام هللاحسن عبد الرحمن صالح ابو صبٌح601

البٌرةمحمد اسماعٌل مصطفى شن602ً

البٌرةخوله خلٌل محمد شن603ً

البٌرةرٌاض خلٌل عطا مصلح604

البٌرةنوال ابراهٌم عثمان مصلح605

البٌرةمحمد حسن ابراهٌم وهبة606

البٌرةمنى عبد االمٌر احمد وهبة607

البٌرةٌوسف اسماعٌل مصطفى حج عل608ً

البٌرةاٌمان اسحق مصطفى حج عل609ً

البٌرةمسعود حسن درس درس610

البٌرةتمام احمد حسن درس611

البٌرةمحمد ذٌاب حسٌن إبراهٌم612

البٌرةسماح إبراهٌم أحمد إبراهٌم613

البٌرةماهر ابراهٌم صالح مرع614ً

البٌرةلٌلى محمود حامد مرع615ً

البٌرةمحمد سعٌد احمد مخلوف616

البٌرةنعمه سرحان احمد صاف617ً

البٌرةنهاد محمود علً جالل618

البٌرةمحمد ابراهٌم علً جالل619

البٌرةبشٌر اسماعٌل ٌوسف بواطنة620

البٌرةاسمهان عبد هللا احمد بواطنة621

البٌرةعبد الجلٌل حسن عجرم البدارٌن622

البٌرةفضة علً احمد البدارٌن623

البٌرةزٌاد صالح علً قراقرة624

البٌرةتغرٌد سلٌمان محمود قراقرة625

البٌرةولٌد فارس محمد عامر626

البٌرةامٌرة اسعد احمد عامر627

البٌرةانس شرٌف حامد هودل628ً

البٌرةحربٌه محمد حرب هودل629ً

البٌرةاحمد علً ابراهٌم شحادة630

البٌرةفتحٌة محمد صالح شحادة631

البٌرةاسماعٌل عبد هللا عبد الهادي قصاص632

البٌرةلٌنا اسماعٌل عبد هللا عوض633

البٌرةمحمد جواد عبد الجواد سلٌم دوفش634

البٌرةنفٌن عونً رباح دوفش635

البٌرةسهاد رفٌق فاٌز كرم636ً

البٌرةبشار عدنان ابراهٌم كرم637ً

البٌرةنافزه عبد الغنً علٌان زهور638

البٌرةعلً محمود عبد الرحمن زهور639

البٌرةخالد ابراهٌم عمر رمح640ً

البٌرةسهام حسن عثمان رمح641ً



البٌرةالهام صالح الدٌن سعٌد فاٌز642

البٌرةزٌاد صالح الدٌن قطٌنة643

البٌرةمجحمد سماره عبد الرحمن ابو الرب644

البٌرةامانً احمد محمود ابو الرب645

البٌرةمصطفى محمود عٌسى ابو كوٌك646

البٌرةمٌساء ٌوسف ابراهٌم شٌن647ً

بٌر زٌتاسامة توفٌق حسٌن ابراهٌم648

بٌر زٌتدعاء ذٌاب حسٌن ابراهٌم649

بٌر زٌتاٌمن امٌلٌو موسى صاف650ً

بٌر زٌتامنة محمود حسن صاف651ً

بٌر زٌتمرٌم محمد علً صاف652ً

مخٌم الجلزونزهٌر زكً خلٌل مصاروة653

مخٌم الجلزونصباح عبد الفتاح عبد مصاروة654

مخٌم الجلزونزبن محمد محمد الخلٌل655ً

مخٌم الجلزونمٌسر محمد محمد خلٌل656ً

مخٌم الجلزونصبحٌة محمد محمد ابو مشرف657

مخٌم الجلزونعبد الرحمن اسماعٌل عبد الرحمن شراكه658

مخٌم الجلزونمرٌم علً احمد طرشه659

مخٌم الجلزونفتحٌة حسٌن عبد هللا شراكة660

مخٌم الجلزونمحمد زهٌر زكً مصاروة661

مخٌم الجلزوننزٌهة زكً خلٌل مصاروة662

مخٌم الجلزونزكٌة زكً خلٌل مصاروة663

الطٌرةقصً عفٌف محمد رشٌد عتٌل664ً

الطٌرةسهى تٌسٌر عبد اللطٌف عتٌل665ً

الطٌرةٌسرى جودت مرزوق علٌان666

الطٌرةنادٌه علً محمود عالن667

خربثا بنً حارثمروان ٌوسف سعٌد انجاص668

خربثا بنً حارثروضة ٌوسف سعٌد انجاص669

خربثا بنً حارثانعام حسنً لطفً انجاص670

دٌر ابزٌعزهرة العبد عثمان طوٌل671

دٌر ابزٌعرشاد عبد عثمان طوٌل672

بٌت عور التحتابسام محمود خلٌل ابو حسن673

بٌت عور التحتانجمه موسى علً ابو حسن674

بٌت عور التحتارضا اسماعٌل مصطفى ضٌف هللا675

بٌت عور التحتامرٌم عبد الرحمن محمود ضٌف هللا676

بٌت عور التحتانوال احمد عبد هللا عثمان677

بٌت عور التحتاوجٌه هالل محمد عثمان678

خربثا المصباحابراهٌم محمد احمد عطٌه679

خربثا المصباحسارة سلٌمان محمد عطٌه680

خربثا المصباحفٌصل عطاهلل محمد دار الهبل681

خربثا المصباحلٌلى مصطفى رشٌد دار الهبل682

خربثا المصباحمحمد محمود ابراهٌم هبل683

خربثا المصباحفاطمة محمود ابراهٌم هبل684

ابو قشجمال عوده حسن بٌاتنة685

ابو قشمً موسى رمضان بٌاتنة686

ابو قشكوثر عودة حسن وشحه687

عجولجاد هللا عبد الرحٌم محمد بواطنة688



عجولنٌفس احمد جمٌل بواطنة689

كوبربالل حسن محمد ٌوسف690

كوبرامٌرة حسٌن محمد ٌوسف691

كوبرهدى حسنً محمد ٌوسف692

كوبرسامً محمد عبد الحافظ العبد693

كوبرنجمه موسى علً العبد694

كوبررائدة محمد عبد الحافظ زٌبار695

دٌر السودانمفٌد جمٌل محمد ابو الحج696

دٌر السوداننعٌمه عبد المنعم ابو الحج697

دٌر السوداناسماء جمٌل محمد حاج698

شقباحامد عبد العزٌز شلش شلش699

شقبافاطمة عبد العزٌز شلش شلش700

شقباقاسم محمد قاسم قدح701

شقباشمسه خلٌل احمد قدح702

شقبااحمد علً عبد الرزاق شلش703

شقباامنه حسن عبد الرزاق شلش704

نعلٌنوفاء علً احمد طنطور705

نعلٌنمحمد احمد علً طنطور706

نعلٌنخالد ٌوسف محمد خواجا707

نعلٌنعزٌه ٌوسف محمد حسن708

نعلٌنجبر مرعً محمد دار سرور709

نعلٌنمرعً محمد محمود دار سرور710

نعلٌنعائشة انس عبد الحفٌظ سرورو711

سنجلجودة سلٌمان عبد الجبار فقهاء712

سنجلسلوى سلٌمان عبد الجابر فقهاء713

سنجلعبد الكرٌم احمد عٌسى مسالمة714

سنجلامٌنه احمد عٌسى مسالمة715

سنجلمرٌم احمد عٌسى مسالمة716

خربة ابو فالحصالح عمر عارف شومان717

خربة ابو فالحنعام عمر عارف نزال718

خربة ابو فالحعبد الرحمن حمدان عبد الحمٌد مرة719

خربة ابو فالحلطفٌة محمد حامد ابو علٌا720

خربة ابو فالحسهام عبد الرحمن حمدان حمد721

كفر مالكلطفً حسن عبد المجٌد شناعة722

كفر مالكزهاوي عبد الرحمن عبد المجٌد شناعة723

كفر مالكعبد الغنً صاٌل عبد الغنً فراج724

كفر مالكخالدٌة رشٌد محمد دار فرج725

عبوٌنمحمد ٌوسف خلٌل زبٌدة726

عبوٌنلٌدٌا رفٌق احمد زبٌدة727

عبوٌننبٌل صالح عبد الشٌخ عاروري728

عبوٌناقبال سعٌد موسى عاروري729

عارورةامجد داود حسن صالح730

عارورةهند شحادة احمد صالح731

عارورةعائدة اسماعٌل محمود صالح732

مزارع النوبانًانور عبد الرحمن ٌوسف زبن733

مزارع النوبانًجمٌله سالم محمود زبن734

مزارع النوبانًمصطفى احمد مصطفى ذٌاب735



مزارع النوبانًنعٌمة احمد خالد ذٌاب736

مزارع النوبانًنهاد صالح اٌوب ذٌاب737

المزرعه الشرقٌةعماد كمال ابرهٌم سعد738

المزرعه الشرقٌةٌسرى حمزة محمد سعد739

المزرعه الشرقٌةربٌحة ابراهٌم عبد الفتاح سعد740

المزرعه الشرقٌةكمال ابراهٌم عبد الفتاح سعد741

المزرعه الشرقٌةفالح سعٌد عبد هللا سعد742

المزرعه الشرقٌةحلوة احمد محمد سعد743

سلوادمحمد عبد الرزاق محمد عبد هللا744

سلوادنادره فضل صالح عبد هللا745

سلوادمحمد صالح محمد حامد746

سلوادٌسرى محمد زغلول حامد747

سلوادباسل محمد عبد العزٌز حماد748

سلوادهدى محمد مبارك حماد749

سلوادخالد عبد الجواد عوده حامد750

سلوادعلٌا تاٌه مصطفى حامد751

دٌر جرٌرهانً علً حسن ابو حشٌش752

دٌر جرٌرنجاح عبد المجٌد عبد هللا ابو حشٌش753

دٌر جرٌربهٌه علً حسن ابو حشٌش754

دٌر جرٌرجمعة عودة حسٌن صالحة755

دٌر جرٌرهنٌة محمد احمد صالحة756

دٌر جرٌرعزٌة عودة حسٌن بكر757

دٌر دبواننائل عفان عبد الكرٌم مناصرة758

دٌر دبوانعٌوش عبد الهادي مناصرة759

دٌر دبوانمحمد مشعل عوض البدرٌن760

دٌر دبوانفاٌزه مصطفى عوض عواودة761

دٌر دبوانمصبح عٌسى مصبح عواودة762

دٌر دبوانزهٌه عٌسى مصبح العواودة763

دٌر دبوانفادٌه عٌسى مصبح عواودة764

بتٌنٌوسف محمد خمٌس زٌدان765

بتٌننجاح جمٌل حسٌن زٌدان766

بتٌناٌمان محمد خمٌس زٌدان767

رام هللا- برقا مفتٌة بلقاوي فالح معطان768

رام هللا- برقا نهى محمد سالم معطان769

رام هللا- برقا محمد بلقاوي فالح معطان770

بٌت لقٌاصبحً محمد عبد القادر بدر771

بٌت لقٌانعٌمه احمد حسٌن بدر772

بٌت لقٌاحلمٌة محمد مصطفى دار موسى773

بٌت لقٌاحسن عبد خالد عاص774ً

بٌت لقٌاسنٌورة ٌحٌى ذٌاب عاص775ً

بٌت لقٌانوال زٌدان حسن دار عاص776ً

بٌت لقٌامحمد شكري اسماعٌل عاص777ً

بٌت لقٌانجاح عطا حٌدر عاص778ً

بٌت لقٌاشكرٌه اسماعٌل صالح عاص779ً

ترمسعٌاماهرة محمود احمد غنٌم780

ترمسعٌامحمود احمد محمد حزمة781

ترمسعٌامحمد عطا مصطفى سوٌك782ً



ترمسعٌاسهام عبد الجابر خلٌل سوٌك783ً

رام هللا- المغٌر دروٌش ٌوسف دروٌش حج محمد784

رام هللا- المغٌر رحمه عبد الجلٌل اسماعٌل حاج محمد785

دٌر عماراحمد رسمً دعمٌس عوده786

دٌر عمارغالٌه عبد هللا داود العودة787

دٌر عمارعٌشه عبد هللا داود عودة788

صفاجهاد محمد عبد الفتاح سمارة789

صفانائلة علً محمد سمارة790

صفاعبد الكرٌم موسى عبد الهادي نصر791

صفانجوى كامل راتب نصر792

ٌبرودحمد العبد حمد عمار793

بٌت عور الفوقامحمد احمد محمد رٌان794

بٌت سٌراسلوى عبد الرحٌم ذٌب حمدان795

بٌت سٌراسعٌد عبد الرحٌم ذٌب دار موسى796

بٌت سٌرافاطمه سعٌد عبد الرحٌم موسى797

بٌتونٌاصالح موسى حامد حسٌن798

بٌتونٌاخوله احمد محمود حسٌن799

بٌتونٌانوح عبد العزٌز محمد هرٌش800

بٌتونٌاصفٌة قاسم احمد الحاج عل801ً

بٌتونٌااحمد قاسم احمد الخصٌب802

بٌتونٌااعتدال قاسم احمد عاروري803

بٌتونٌامحمد منصور عامر عفانة804

بٌتونٌانعمه سعٌد صالح عفانة805

بٌتونٌاجمال عبد الحمٌد محمد نجار806

بٌتونٌامرٌم جمعة محمد نجار807

بٌتونٌامحمد حسٌن عمر حسان808

بٌتونٌاهند راغب عٌسى حسان809

بٌتونٌاناصر موسى رمضان صوالح810ً

بٌتونٌاجمٌلة موسى رمضان صوالح811ً

بٌتونٌاسوسن أحمد محمد صوالح812ً

بٌتونٌاعلً محمد عبد القادر حمدان813

بٌتونٌاحسنة فارس ذٌب حمدان814

بٌتونٌانجٌبة عبد العزٌز محمد شاهٌن815

بٌتونٌاسندس سمٌح محمد وحٌدي816

بٌتونٌاعبد الناصر موسى سلٌم وحٌدي817

مخٌم قدورةناٌف اسماعٌل موسى عواوده818

مخٌم قدورةحاكمه محمود محمد عواوده819

راس كركرصالح احمد طالب نوفل820

راس كركرحنٌن صالح احمد نوفل821

الجانٌةحسٌن احمد اسماعٌل نصار822

الجانٌةفاطمه محمد اسماعٌل نصار823

الجانٌةعٌشه حسٌن احمد نصار824

رنتٌسفهد عبد الجلٌل محمد بلوط825

رنتٌسعهٌده محمد محمود بلوط826

رنتٌسآمنه عبد الجلٌل محمد بلوط827

مخٌم دٌر عماررجب علً فنون عساف828

مخٌم دٌر عمارعزٌزة عبد خلٌل ذٌب زٌد829



مخٌم دٌر عمارفدوى احمد محمد عساف830

قبٌامحمود طه علٌان غٌظان831

قبٌاخدٌجه عبد القادر حسن جٌدان832

قبٌاحكمت عودة علً قطنة833

قبٌاخالد احمد خالد غٌظان834

قبٌاجمٌلة حسٌن مصطفى غٌظان835

شبتٌنموسى عٌد ٌوسف محٌسن836

شبتٌندنٌاز محمود محمد محٌسن837

جلجٌلٌامحمد مصطفى عبد الوالً عبد هللا838

جلجٌلٌاصبحٌة عودة عبد هللا اسعد839

جفنابسام صفوت اسعد العوده840

جفناربٌحه علً مصباح العوده841

عٌن عرٌكمحمد ٌوسف محمد شلو842

عٌن عرٌكعلٌه خالد علً شلو843

دٌر قدٌسصباح عادل نمر عوض844

دٌر قدٌسعبد هللا نمر عبد هللا حرفوش845

دٌر قدٌسرشدٌة خضر ٌوسف حرفوش846

بٌت رٌماوجدي سعٌد ٌونس رٌماوي847

بٌت رٌماماهره حامد رشدي رٌماوي848

بٌت رٌماعائده فهد موسى داود849

بٌت رٌمافهد موسى ابراهٌم داود850

بٌت رٌماسهام أحمد برهم داود851

مخٌم االمعريرٌاض رضوان مصطفى عباس852

مخٌم االمعريعٌسى جودت عبد الرحمن محٌسن853

مخٌم االمعريرسمٌه عٌسى محمود محٌسن854

مخٌم االمعريماهر ابراهٌم خلٌل سراج855

مخٌم االمعريزٌنات فرح محمد سراج856

رمونساهر هاشم قاسم كحلة857

رموننعمه ابراهٌم طه كحله858

بلعٌناكرم عبد الكرٌم مصطفى خطٌب859

بلعٌنثائرة محمد ابراهٌم خطٌب860

برهامحازم كامل ناصر ابو مرٌم861

سٌنٌا عٌننخلة سالمة سلٌم نعٌم862

سٌنٌا عٌننخلة سعٌد احمد فاطمة863

القبلٌة المزرعةشرٌتح محمود خلٌل محمود864

القبلٌة المزرعةشرٌتح صالح احمد وفاء865

القبلٌة المزرعةقرع ابو محمد احمد عزام866

القبلٌة المزرعةشرٌتح محمد ذٌب محمد867

القبلٌة المزرعةشرٌتح ٌوسف محمود سعاد868

شخٌدم ابوحسونة سعدي سعدي لؤي869

شخٌدم ابوحسونة اسحق المحسن عبد امنة870

سردامصري ذٌب فارس جمال871

سردامصري علً نمر جماالت872

عطارةقطٌري جبر احمد عل873ً

عطارةقطٌري محمد ٌوسف ٌسرى874

القرع دوراناصر محمد محمد نافز875

القرع دوراناصر الحلٌم عبد محمد دعاء876



الغربً اللبنسالم المحسن عبد الحمٌد عبد جمال877

الغربً اللبنسالم عمر محمد فاطمة878

مشعل ابو دٌرزهران العشٌر محمد موسى ابراهٌم879

مشعل ابو دٌرمصطفى محمد محمود زاه880ً

مشعل ابو دٌرعابد عٌسى نعٌم انج881ً

زٌد بنً قراوةمعالً قاسم محمد محمود882

زٌد بنً قراوةاعرار ٌعقوب حسٌن زهدي883

زٌد بنً قراوةحسٌن ٌعقوب حسٌن سارة884

غسانة دٌررمحى المجٌد عبد مصطفى الكرٌم عبد885

غسانة دٌرالرمحً طه سالمة سهام886

قلندٌا مخٌمٌغمور ربحً شاكر مٌسون887

قلندٌا مخٌمٌغمور فاٌز زٌاد محمد888

قلندٌا مخٌمعواد محمد نمر الكرٌم عبد889

قلندٌا مخٌمعواد خلٌل عواد عزمٌه890

قلندٌا مخٌمحماد نجٌب ابراهٌم محمود891

قلندٌا مخٌمعودة احمد مصطفى جمال892

قلندٌا مخٌمعودة احمد جمٌل ابتسام893

قلندٌا مخٌمخسة ابو سعٌد عزات نوال894

قلندٌا مخٌماصالن نمر فوزي سهراب895

قلندٌا مخٌماصالن حربً عونً حرب896ً

قلندٌا مخٌمشلودي برهان زكرٌا احمد897

قلندٌا مخٌمشلودي الحمٌد عبد برهان زكرٌا898

قلندٌا مخٌمشلودي محمود ٌحٌى ٌسرى899

جمالةكامش ابو حسٌن محمد موسى900

جمالةكامش ابو محمد جمعة مٌسون901

نعمة كفردٌك ٌوسف محمود مجدي902

نعمة كفرجبر جبر اسعد خالد903

نعمة كفرجبر عٌسى محمد كفاح904

نعمة كفرساٌس احمد عٌسى زهرٌة905

ٌبرود عٌنمصلح هللا عبد السالم عبد كرٌم906

ٌبرود عٌنجبرة ٌحٌى خضر نادي907

ٌبرود عٌنجبره المجٌد عبد حسن ابتسام908

جٌبٌاغزاوي محمد ذٌب محمد909

جٌبٌاغزاوي اسحق صابر سجى910

بٌتللومرعب القادر عبد محمود جمال911

بٌتللومرعب القادر عبد محمود امنة912

بٌتللوطبال محمد هللا عبد حسن913

هللا رام-  طٌبةملٌحات سلٌم حسن موسى914

هللا رام-  طٌبةالملٌحات موسى سالم جازٌة915

ٌبرودعمار الحمٌد عبد عٌسى اشرف916

ٌبرودفرحات حسن غرٌب خدٌجة917

عٌن كفرربٌع صالح محمود رقٌة918

عٌن كفرربٌع صالح حسن شادي919

عابودجعٌدي حسن احمد هللا عبد920

عابودجعٌدي ٌوسف احمد منى921

قٌنٌا عٌنطملٌه محمد الفتاح عبد محمد922

قٌنٌا عٌنطملٌه احمد عقل فلاير923



نظام دٌرمزهر داود سلٌمان عاٌشة924

صفا امبحر عثمان عبد ربٌحة925

صفا امبحر خلٌل حسٌن محمد926

صالح النبًهللا جاد حسن ٌوسف حسٌن927

صالح النبًاٌوب اللطٌف عبد محمد نجلة928

المدٌةراضً مصطفى ٌوسف عل929ً

المدٌةراضً ذٌاب العبد ٌسرى930

بدرسمصطفى خالد علٌان علٌان931

بدرسعائشة حسٌن محمد علٌان932

بٌت لحمداود حمٌدان محمد سالمة933

بٌت لحمسمٌرة ذٌب عبد سالمة934

بٌت لحمجواد جاد هللا محمد السٌوري935

بٌت لحمغادة زكرٌا طعمة السٌوري936

بٌت لحمموسى حسن محمد البدن937

بٌت لحمسمٌحة اسماعٌل محمد البدن938

بٌت لحماكرم رزق محمود البربري939

بٌت لحمساجدة محمود محمد الغنٌمات940

بٌت لحمحسن محمد عبد المحسن العروج941

بٌت لحمنوال خلٌل ابراهٌم العروج942

بٌت لحمصبحً محمود علً ابو لبن943

بٌت لحممرٌم علً هادي ابو لبن944

بٌت لحممنٌر محمد نعٌم عثمان945

بٌت لحمامل اسماعٌل ربٌع الشربات946ً

بٌت لحمباسم ابراهٌم خمٌس ابراهٌم947

بٌت لحمزهٌه خمٌس محمد مدهش948

بٌت لحمخالد عبد محمد شخطور949

بٌت لحماروى حسن عبد هللا شخطور950

بٌت لحمرمضان صالح عبد هللا زاهدة951

بٌت لحمنادٌه فارس صادق زاهدة952

بٌت لحممحمد محمود محمد الغنٌمات953

بٌت لحمدعاء محمود محمد الغنٌمات954

بٌت لحمهشام حسن عودة هللا كامل955

بٌت لحمحنان فضل محمد كامل956

بٌت لحمعاٌش حمدان سالم عبٌات957

بٌت لحمسارة محمد خلٌل عبٌات958

بٌت لحمحسن علً محمد نصار959

بٌت لحمسان جوزٌف سالمة علً نصار960

بٌت لحمعٌسى ابراهٌم عٌسى حمود961

بٌت لحمنهٌل جمٌل مصطفى حمود962

بٌت لحمعلً موسى خلٌل حمود963

بٌت لحمسعاد عطٌه عطاله حمود964

جاال بٌتقوار احمد خلٌل ناصر965

جاال بٌتقوار احمد خلٌل انتصار966

جاال بٌتقوار عبد حسٌن بثٌنة967

جاال بٌتقنٌص ابراهٌم خلٌل ابراهٌم968

جاال بٌتقنٌص ابراهٌم عبدو هٌام969

جاال بٌتقنٌص ابراهٌم خلٌل عبلة970



جاال بٌتسرحان محمود محسن عطا971

جاال بٌتسرحان محمود محسن ربحٌة972

جاال بٌتسرحان محمود احمد سهام973

جاال بٌتالعبد الفتاح عبد محمد الفتاح عبد974
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قباطٌةعالٌه محمد سلٌمان خزٌمٌه1245

قباطٌةمحمد حسن نافع ابو الرب1246

قباطٌةحورٌه حسن نافع ابو الرب1247

قباطٌةامٌنه محمد اسعد ابو الرب1248

قباطٌةمٌسره ناٌف محمد ابو الرب1249

قباطٌةانشراح ناٌف محمد قبها1250

قباطٌةفدوى ناٌف محمد ابو الرب1251



قباطٌةخالد ناجً مصطفى كمٌل1252

قباطٌةعلً خالد ناجً كمٌل1253

قباطٌةشهال حسنً صالح كمٌل1254

قباطٌةمحمد عبد الرحمن احمد ابو الرب1255

قباطٌةنجٌة عبد الرحمن احمد ابو الرب1256

قباطٌةاٌمان توفٌق حسٌن ابو الرب1257

فقوعهعادل صادق محمد ابو حسٌن1258

فقوعهعرٌفة سعٌد حسٌن ابو حسٌن1259

فقوعهفخري مصطفى محمود عمري1260

فقوعهخٌرٌه محمد حسٌن عمري1261

مسلٌةاٌمن احمد امٌن معال1262

مسلٌةامٌره ظاهر اسعد معال1263

مٌثلونجمٌله مصطفى داود نعٌرات1264

مٌثلونمحمد قدري ابراهٌم ٌوسف نعٌرات1265

مٌثلونزٌاد سعٌد ذٌب رباٌعه1266

مٌثلونعزٌزه سعٌد ذٌب رباٌعه1267

مٌثلونفادي ٌوسف احمد رباٌعه1268

مٌثلونربٌحه محمد مصطفى رباٌعه1269

مٌثلوننادر محمد نمر ابو شٌخة1270

مٌثلونفوزٌة صادق ناصر ابو شٌخة1271

عجةعبد الجواد محمد احمد قاسم1272

عجةخدٌجة حسٌن طاهر قاسم1273

عجةمحمد صدقً محمد الدسوق1274ً

عجةخٌرٌة محمد عبد الخالق خلٌفة1275

عجةعازم محمود رجا البطاح1276

عجةندٌة توفٌق اسعد البطاح1277

عرابهامٌن عبد محمود ابو جلبوش1278

عرابهحسنٌه احمد عبد ابو جلبوش1279

عرابهمروان حسٌن احمد الحوٌط1280ً

عرابهامال حسٌن احمد الهندي1281

عرابهعبد الرؤوف محمود ناجً لحلوح1282

عرابهفاطمة دروٌش محمد لحلوح1283

عرابهاحمد محمود سعٌد حج1284ً

عرابهفتحٌة محمد عٌسى حج1285ً

عرابهموسى عبد ٌوسف عز الدٌن1286

عرابهحسنه حمزه جواد عز الدٌن1287

عرانةماجد ناٌف حمدان الدراوشه1288

عرانةنجاح محمود محمد الدراوشه1289

راباهارون حسنً ٌوسف البزور1290

راباصدٌقه احمد حسٌن البزور1291

راباسهام حسنً ٌوسف البزور1292

رمانةبشٌر علً احمد ابو شمله1293

رمانةسعاد محمد ٌوسف ابو شمله1294

رمانةاٌاد عبد هللا محمد حسٌن العل1295ً

رمانةلٌنه ٌوسف محمد حسٌن العل1296ً

زبوبامجدي احمد عٌسى عبٌدي1297

زبوباشمسة انٌس حسن عبٌدي1298



الجلمةشكري محً الدٌن محمد شعبان1299

الجلمةانعام محً الدٌن محمد شعبان1300

سٌلة الحارثٌةحسٌن محمد ذٌب شواهنه1301

سٌلة الحارثٌةاٌمان عبد الوهاب فاٌز شواهنه1302

سٌلة الحارثٌةعماد احمد نجٌب ابو شقٌر1303

سٌلة الحارثٌةهدى احمد عزات اسعد ابو شقٌر1304

سٌلة الحارثٌةمنٌر محمد سلٌمان ابو صالح1305

سٌلة الحارثٌةكفاٌه احمد سلٌم ابو صالح1306

سٌلة الحارثٌةمحمود سلٌم طاهر زٌود1307

سٌلة الحارثٌةعلٌة محمد عبد الوهاب زٌود1308

سٌلة الحارثٌةاحمد شحادة احمد ابو حجٌر1309

سٌلة الحارثٌةمارلٌن ولٌد توفٌق او حجٌر1310

سٌلة الظهرروحً عبد الهادي عبد الغنً خنفر1311

سٌلة الظهرحسنٌه عبد الرحٌم صالح خنفر1312

سٌلة الظهرجمٌله عبد الحمٌد حسٌن خنفر1313

سٌلة الظهرنواف محمد ٌوسف ابو عصبه1314

سٌلة الظهرجمٌله محمد ٌوسف الخاوجه1315

سٌلة الظهرنجاح مصطفى ٌوسف ابو عصبه1316

سٌلة الظهرعمر محمد اسعد ابو عصبه1317

سٌلة الظهرفتحٌه عبد هللا فارس ابو عصبه1318

سٌلة الظهرتمام حورٌه عبد هللا فارس ماللحه1319

ٌعبداحمد خالد زٌد الكٌالن1320ً

ٌعبدفاطمه رفٌق صالح ابو بكر1321

ٌعبدموسى صالح حسٌن القبها1322

ٌعبدامنه حسٌن محمد القبها1323

ٌعبدامجد عبد هللا نمر عمارنه1324

ٌعبدمرٌم توفٌق محمود عمارنه1325

ٌعبدسلٌمان مصطفى ابراهٌم عطاطره1326

ٌعبداسماء احمد اسعد مقبل1327

ٌعبدعبد الكرٌم ناٌف خضر عطاطره1328

ٌعبدعطاف ناٌف خضر العطاطره1329

ٌعبدقٌس عبد هللا نمر العمارنه1330

ٌعبدعبد السالم عبد هللا نمر عمارنه1331

ٌعبدمحمد جابر محمد حمارشه1332

ٌعبدانشراح نمر ابراهٌم حمارشه1333

ٌعبدامجد خالد سلٌمان عبادي1334

ٌعبدانشراح فتحً سلٌمان عبادي1335

صانوربالل احمد عبد هللا عٌسى1336

صانورفتحٌه احمد عبد هللا عٌسى1337

صانورنعمه احمد عبد هللا عٌسى1338

صانورصبري ابراهٌم سعٌد العٌسى1339

صانوررسمٌه احمد ناصر العٌسى1340

صانورحسنٌه توفبق ٌوسف العٌسى1341

زبدةعلً محمد خالد عطاطره1342

زبدةهدى قاسم موسى عطاطره1343

قاد بٌتزرٌقً سلٌمان علً عاصم1344

قاد بٌتالزرٌقً ابراهٌم سعٌد محمد نجوى1345



الباشا بٌرغوادرة طحٌمر عبد فواز1346

الجدٌدةزقزوق احمد فٌصل ذاكر1347

الجدٌدةزقزوق ظاهر حافظ فخرٌة1348

الجدٌدةجرار احمد محمد الرزاق عبد1349

الجدٌدةجرار الوهاب عبد احمد سمٌة1350

الجدٌدةجرار الرحمن عبد ٌوسف صفاء1351

الخلجانخطٌب احمد محمود زٌد1352

الخلجانخطٌب احمد محمود صبرٌة1353

غزالة دٌرسالمة مبدا سامً احمد1354

غزالة دٌرسالمة مبدا سامً ٌسرى1355

المغٌرموٌس ابو هللا عبد ناجً ناصر1356

المغٌرموٌس ابو حسن نافع فاطمة1357

المغٌرموٌس ابو هللا عبد ناجً رفعة1358

فحمةنواصرة محمود اللطٌف عبد موسى1359

فحمةصعابنة جمٌل محمد عمر1360

فحمةصعابنة نمر محمد ماجدة1361

جنٌن-  جبعفشافشة هللا عبد ٌوسف محمد1362

جنٌن-  جبعفشافشة الرحمن عبد عوض حلٌمة1363

جنٌن-  جبعفشافشة ٌوسف محمد وفٌقة1364

جنٌن-  جبععون ابو ٌوسف ابراهٌم رٌاض1365

جنٌن-  جبععون ابو محمود مصطفى امنة1366

جنٌن-  جبعكنعان حسنً فوزي احمد1367

جنٌن-  جبعكنعان احمد فاٌز فائدة1368

جنٌن-  جبعمالٌشة نصر حسنً محمود1369

جنٌن-  جبعمالٌشة محمود محمد تمٌمة1370

قود كفرجبالً خضر احمد عل1371ً

قود كفرجبالً محمد سعٌد نجاح1372

الهاشمٌةحمران مصطفى كامل اسعد1373

الهاشمٌةحمران احمد محمد سحر1374

الشهداء مثلثعصعوص ابراهٌم علً جمال1375

الشهداء مثلثالرب ابو محمد الرحمن عبد محمد1376

جلبونالرب ابو مصطفى عواد هان1377ً

جلبونالرب ابو محمد عدنان االء1378

جلبونالرب ابو مصطفى عواد ابتسام1379

جلقموسالحاج ٌوسف سلٌمان حسٌن1380

جلقموسالحاج احمد صادق تغرٌد1381

جلقموسالحاج ٌوسف سلٌمان تمام1382

التوت امكمٌل سعٌد مصطفى كامل1383

التوت امكمٌل ٌوسف علً لطفٌة1384

جنٌن-  الطٌبةجارور ابو احمد صالح احمد1385

جنٌن-  الطٌبةجارور ابو محمد عقل فاطمة1386

الرامةحٌدرٌة ٌوسف هللا عبد ٌوسف1387

الرامةصوالحة اسعد محمد مٌسون1388

الرامةصوالحة خضر سعٌد ٌسرى1389

عانٌنٌاسٌن حسن صالح نمر1390

عانٌنٌاسٌن حسن هللا عبد فاطمة1391

عانٌنٌاسٌن احمد مصطفى سلٌم1392



عانٌنٌاسٌن محمد هللا عبد حنان1393

عربونحسن ابو عباس محمد ماجد1394

عربونحسن ابو عباس محمد رقٌة1395

عربونحسن ابو حسٌن محمد ابتهال1396

العرقةٌحٌى صالح نواف مروان1397

العرقةالسعدي صالح نواف هاما1398

سٌرٌسسمارة صبحً الرحمن عبد احمد1399

سٌرٌسنوفل عبد صبحً علٌا1400

سٌرٌسقطٌط طاهر محمد فتح1401ً

سٌرٌسقطٌط محمد شاكر امل1402

سٌرٌسمحمود عبد علً صبح1403ً

سٌرٌسمحمود اسعد عبد زاهرة1404

الٌامونجرادات سلٌمان طٌب عمر1405

الٌامونجرادات سلٌمان فٌاض هٌام1406

الٌامونسٌفٌن ابو طاهر علً طاهر1407

الٌامونفرٌحات طاهر امنةعل1408ً

الٌامونسٌفٌن ابو طاهر علً زكٌة1409

الٌامونعباهرة حردان رضا اٌاد1410

الٌامونعباهرة حردان صبحً فاطمة1411

الٌامونسٌفٌن ابو طاهر علً عونٌة1412

الٌامونسمودي ابراهٌم اسعد محمد1413

الٌامونفرٌحات ابراهٌم اسعد امنة1414

الٌامونحسن ابو ٌوسف الرحمن عبد محمود1415

الٌامونحسن ابو احمد محمود نهلة1416

الٌامونعبٌد ابو محمد عاهد غالب1417

الٌامونعبٌد ابو عبد مصطفى فتحٌة1418

الٌامونخماٌسة ٌوسف محمود فاٌز1419

الٌامونخماٌسة صالح محمد رسمٌة1420

عنزةصدقة احمد نادر اسالم1421

عنزةصدقة محمود فرٌد نهلة1422

تعنكسعاٌدة مصطفى محمد غسان1423

تعنكسعاٌدة شرٌف علً رانٌة1424

العطارةعلبة ابو سعٌد خلٌل سعٌد1425

العطارةعلبة ابو خلٌل سعٌد محمد1426

العطارةعلبة ابو احمد ذٌب نعٌمة1427

برقٌن وادحنون محمد حسن احسان1428

برقٌن وادحنون محمد حسن ولٌد1429

كفر ذانعمٌد ذٌب محمد مرع1430ً

كفر ذانبشٌره فالح سعٌد مرع1431ً

كفر ذانفتحٌه ذٌب محمد مرع1432ً

جنٌن- الزاوٌة عبد الرحٌم فارس محمود حماد1433

جنٌن- الزاوٌة نوال كمال سلٌم حماد1434

الزبابدةغازي عبد احمد فحل1435

الزبابدةعالء الدٌن غازي عبد فحل1436

الزبابدةفخرٌة جمٌل احمد فحل1437

الطرماٌوب جمٌل محمد عطاطري1438

الطرمعطاف عبد القادر ٌوسف عطاطري1439



الفندقومٌةزهدي امٌن اسعد سٌف1440

الفندقومٌةمفٌد ابراهٌم محمد قطمش1441

الفندقومٌةفتحٌة مصطفى سعٌد قطمش1442

المطلةمحً الدٌن عبد الخالق عبد الرحٌم ابو صالح1443

المطلةهٌام زكرٌا محمد ابو صالح1444

ام الرٌحانمصطفى مسعود مصطفى زٌد1445

ام الرٌحانعاٌشة ٌاسٌن ٌوسف زٌد1446

ام الرٌحانعلٌاء مصطفى مسعود زٌد1447

ام دارمحمد رفٌق ذٌب قبها1448

ام دارنظٌفة مصطفى حسن قبها1449

صٌرفٌصل عبد هللا مصطفى ارشٌد1450

طورة الشرقٌةعالء صالح الدٌن عزٌز زٌد1451

طورة الشرقٌةسمٌرة احمد محمود زٌد1452

طورة الشرقٌةسمٌحة احمد محمود زٌد1453

طورة الغربٌةسمٌر جودت محمد قبها1454

طورة الغربٌةاسماء سمٌر محمد قبها1455

ظهر المالحمصطفى محمود عبد خطٌب1456

ظهر المالحمقبولة محمود احمد قبها1457

عاباعبد السالم عامر سلٌمان العلٌات1458

كفر ذاناسامة فوزي منٌر عابد1459

كفر ذانعبٌر عبد القادر قاسم عابد1460

كفر راعًعمر ٌوسف احمد ملحم1461

كفر راعًنجٌة عبد العزٌز ٌوسف ملحم1462

كفر راعًمحمد احمد راغب ٌحٌى1463

كفر راعًخٌرٌة راغب احمد ٌحٌى1464

كفر راعًربٌحة ابراهٌم مصطفى ٌحٌى1465

كفر راعًنعمان مصطفى حمدان جوابري1466

كفر راعًفرٌدة سلٌمان شافع ابو الوفا1467

كفٌرتبرهان صادق نجٌب عواد1468

كفٌرتندى توفٌق مصطفى عواد1469

مخٌم جنٌنتوفٌق جمٌل عبد القادر خلٌل1470

مخٌم جنٌنهادٌة محمد سلٌمان خلٌل1471

مخٌم جنٌناحمد محمد حماد ابو ذٌب1472

مخٌم جنٌناسماء سلٌمان طه ابو ذٌب1473

مخٌم جنٌنمصطفى حسن خلٌل ستٌت1474ً

مخٌم جنٌنمحمد جمعة حسن موسى1475

مخٌم جنٌنعبٌر جمعة حسن موسى1476

مخٌم جنٌنخالد نمر عبد الرحمن فراحت1477ً

مخٌم جنٌنفوزٌة محمد علً فراحت1478ً

مخٌم جنٌنانتصار نمر عبد الرحمن فراحت1479ً

مركةفراس تٌسٌر عطا موسى1480

مركةفردوس محمود عبد الرحٌم موسى1481

مرٌحهمصطفى علً نمر تركمان1482

مرٌحهسمٌة علً نمر ابو رمٌلة1483

نزلة الشٌخ زٌدمحمد صالح مصطفى زٌد1484

نزلة الشٌخ زٌدفاطمة عارف مصطفى زٌد1485

واد الضبعمحمد زهٌر عبد الرحٌم فرحات1486



واد الضبعفوزٌة محمد ٌاسٌن فرحات1487

طولكرماحمد طاهر سعٌد غانم1488

طولكرمندى عدوان صالح غانم1489

طولكرمولٌد أحمد حسن عامر1490

طولكرمعناٌه ٌوسف حسٌن عامر1491

طولكرممحمد ٌوسف محمد جبر1492

طولكرمفاطمه خلٌل خالد جبر1493

طولكرمامل حمدان حسن عدوان1494

طولكرمرجاء محمد حسٌن األعرج1495

طولكرمابراهٌم محمد عوض تعامره1496

طولكرماسامه جمٌل حسٌن حاج ٌحٌى1497

طولكرمعفاف عبد هللا احمد حاج ٌحٌى1498

طولكرماٌاد عبد المجٌد عبد هللا جانم1499

طولكرمحنٌن نادر حسٌن جانم1500

طولكرموائل عبد الفتاح حسن الطٌب1501ً

طولكرمخولة عبد الرحٌم عبد المجٌد الطٌب1502ً

طولكرمزهٌر شوكت موسى عٌاط1503

طولكرمسهام ابراهٌم محمد عٌاط1504

طولكرمأمل أحمد حسٌن أعرج1505

طولكرمبسام أحمد حسٌن األعرج1506

طولكرممأمون عبد الجبار سعٌد حسٌبا1507

طولكرمانتصار حسٌن اسعد حسٌبا1508

طولكرمجمال قاسم علً شحرور1509

طولكرموفاء امٌن محمد شحرور1510

طولكرماحمد كامل احمد ابو زٌنه1511

طولكرمهدٌه عبده رشٌد ابو زٌنه1512

طولكرمخالد خمٌس صالح زٌتاوي1513

طولكرمرٌما طالب صالح زٌتاوي1514

طولكرمفتحٌة عبد السالم احمد زٌتاوي1515

طولكرمرائد محمد عبد الفتاح سالمه1516

طولكرمنسرٌن محمد عبد الفتاح سالمه1517

طولكرمرغده محمد عبد الفتاح أبو عل1518ً

طولكرمصخر سمٌح عبد العزٌز خضر1519

طولكرماٌمان سمٌح عبد العزٌز خضر1520

طولكرمرجاء سمٌح عبد العزٌز خضر1521

طولكرمضرار احمد مصطفى عمر1522

طولكرمعزٌزه مصطفى ٌوسف عمر1523

طولكرممنال احمد مصطفى عمر1524

طولكرمخالد أحمد محمد صباح1525

طولكرمعزاله احمد عارف صباح1526

طولكرملٌلى احمد محمد ابو الرب1527

طولكرمنبٌل جمٌل عبد الرحمن أبو موسى1528

طولكرمابتسام عبد الرازق مسعود أبو موسى1529

طولكرمزكٌه عبد الهادي حسن ٌحٌى1530

طولكرمجهاد ٌوسف عبد الرحٌم مصري1531

طولكرمامٌنه عبد الرحٌم ٌوسف رزٌه1532

طولكرمخالد عبد الحفٌظ علً جالد1533



طولكرمجوهره عبد الحفٌظ علً جالد1534

طولكرمسوزان ماهر سعٌد جالد1535

طولكرماحمد محمود ٌوسف عدوان1536

طولكرمصبحٌة عبد عبد هللا عدوان1537

طولكرمعبٌر محمود ٌوسف عدوان1538

طولكرممحمد عبد الفتاح عبد الحً طنبوز1539

طولكرمزهٌره عبد الفتاح عبد الحً ٌونس1540

طولكرمهنادي عبد الجبار حسٌن طنبوز1541

طولكرممؤمن علً محمود حسن1542

طولكرمسمٌه عبد الرحمن صادق حسن1543

طولكرمسهام محمود سلٌم حسن1544

اكتاباشفٌقه فاٌز عبد هللا ملحم1545

اكتابامحمود فاٌز عبد هللا عالرٌه1546

اكتاباعبد الرحمن ابراهٌم عبد هللا عالرٌه1547

اكتاباعائشه محمد داود بدٌر1548

اكتاباالهام لطفً سعٌد عالرٌه1549

كفر عبوشعمار راٌق فرٌد شٌخ حسٌن1550

كفر عبوشغاده ولٌد فرٌد شٌخ حسٌن1551

كفر اللبدمحمد كمال محمد ابو خمٌش1552

كفر اللبدامنه رضا ٌاسٌن فقها1553

كفر اللبدمأمون مصطفى محمود ابو خمٌش1554

كفر اللبدسناء مصطفى محمود ابو خمٌش1555

كفر اللبدحسنٌه احمد حمد ابو خمٌش1556

فرعونمحمود محمد عبد هللا عدوان1557

فرعونمنتهى ابراهٌم محمد عدوان1558

فرعونباسم عبد هللا عطٌه عمر1559

فرعونربٌحه عطٌه عبد هللا عمر1560

فرعونصفاء عطٌه عبد هللا عمر1561

بلعارٌاض امٌن محمد شحرور1562

بلعاختام امٌن محمد شحرور1563

بلعاوحٌد توفٌق حسن سلٌمان1564

بلعااكرام صدقً محمد سلٌمان1565

بلعابسام محمود محمد وهر1566

بلعارسمٌة محمود محمد الوهر1567

بلعاامال رجب حسن ابو صفٌه1568

بلعامحمود فهد ابراهٌم ابو صفٌه1569

بٌت لٌدربٌحه فارس داود درٌدي1570

بٌت لٌدعقٌل صباح محمود درٌدي1571

بٌت لٌدمحمد عبد هللا أحمد جمعه1572

بٌت لٌدعزٌزه ابراهٌم عبد الرحمن جمعه1573

بٌت لٌدأدٌبه أحمد مصلح ذٌب1574

بٌت لٌدمصلح أحمد مصلح ذٌب1575

عنبتاٌاسر علً مصطفى ذوابه1576

عنبتاانشراح اسعد جابر بركات1577

عنبتاخلٌل ابراهٌم عبد الرحٌم صباح1578

عنبتاانعام حسن علً صباح1579

عنبتاسمٌح مصطفى محمود االعرج1580



عنبتانبٌله عبد هللا عبد الرحمن االعرج1581

عنبتاحنان مصطفى محمود اعرج1582

عالرجهاد احمد عبد الرحٌم زهران1583

عالرنهال احمد عبد الرحٌم زهران1584

عالرمهدٌه احمد عبد الرحٌم زهران1585

عالرمحمد عبد الرحمن موسى جعار1586

عالررقٌه عبد الرحمن موسى جعار1587

عالرحسنٌه عبد الرحمن موسى جعار1588

عتٌلفهمً راغب سعٌد حجه1589

عتٌلانعام عبد الرحمن عبد الفتاح1590

عتٌلفواز راغب سعٌد المهنا1591

عتٌلنارٌمان ٌوسف حسن المهنا1592

عتٌلشادي عوض محمد دقه1593

عتٌللونا محمد عوض دقه1594

عتٌلفائدة رشٌد عبد اللطٌف عتٌل1595ً

عتٌلبسام برهان احمد عتٌل1596ً

عتٌلفواز عبد الرحمن محمد اشقر1597

عتٌلفتحٌه احمد محمد اشقر1598

صٌدافاٌد عبد الرحمن ٌوسف عوده1599

صٌدامرٌم محمود حسن عبد الغن1600ً

صٌدامحمد عبد الجبار احمد عجاج1601

صٌدابسٌمه دعاس فرٌد عجاج1602

دٌر الغصونعبد الفتاح احمد ٌاسٌن ابو صفا1603

دٌر الغصونفدوى لطفً محمد ابو صفا1604

دٌر الغصوناحمد رضا محمد بدران1605

دٌر الغصونجمٌله عبد القادر حسٌن بدران1606

دٌر الغصونرائد جمٌل اسعد الفسٌس1607ً

دٌر الغصوننعٌم محمد حسن مشعل1608

دٌر الغصوناسمهان فاٌز احمد مشعل1609

دٌر الغصونزاهر مصطفى احمد عطوه1610

دٌر الغصونوقار حسام حسنً عطوه1611

نزلة عٌسىعبد الوهاب محمد عبد الوهاب حسٌن1612

نزلة عٌسىروٌده عبد الهادي حسن حسٌن1613

ارتاحسمٌر محمد ٌوسف عبدو1614

ارتاحنجاح فاٌز احمد عبدو1615

ارتاحسهى عبد الكرٌم صالح شلب1616ً

ارتاحامجد فخري احمد شلب1617ً

الشوٌكةوسٌم محمد محمد تاٌه1618

الشوٌكةزهٌره محمد نمر شرفا1619

الشوٌكةعمار عبد الرحمن عبد القادر ابو صالح1620

الشوٌكةثرٌا عبد الكرٌم ابراهٌم ابو صالح1621

الشوٌكةحاتم محمد عبد الرحمن فرٌج1622

1623" الشوٌكةمحمد احمد فرٌج" رشٌده فاطمة

الشوٌكةمحمد احمد محمد حسن1624

الشوٌكةمٌسر عبد هللا محمد حسن1625

زٌباد كفرناصر وادود الرحٌم عبد عقل1626

زٌباد كفرناصر هللا عبد الرحمن عبد زكٌة1627



زٌباد كفرذٌاب الرحٌم عبد إٌمان1628

صور كفردعمه علً صبحً سام1629

صور كفردعمه عطاهلل رافت انعام1630

رمان كفرسنجق اسعد القادر عبد محمد1631

رمان كفرهودلً الرحٌم عبد ربٌحه1632

الشرقٌة باقةحورانً ٌوسف بدٌع زهٌر1633

الشرقٌة باقةحورانً ابراهٌم خلٌل مهدٌه1634

الشرقٌة باقةحورانً ٌوسف بدٌع مٌسر1635

الشرقٌة باقةساعد ٌوسف ٌاسر محمد فهد1636

الشرقٌة باقةساعد محمود فرٌد سمٌره1637

رامٌنسلمان عٌسى ساري فتح1638ً

رامٌنسلمان مسعود سلٌم نهٌله1639

زٌتاجدعة أحمد سعٌد سمٌح1640

زٌتاجدعه أحمد الرحمن عبد عرفه1641

شوفه عزبةظاهر محمد طه مراد1642

شوفه عزبةظاهر الفتاح عبد نواف سوزان1643

شوفهعوده مصطفى فالح جهاد1644

شوفهمصلح ٌوسف فالح اعتدال1645

شوفهعوده مصطفى فالح حنان1646

ذنابةالخالد خالد أحمد عامر1647

ذنابةخالد محمود الرحمن عبد آمنة1648

ذنابةخالد محمود الرحمن عبد عاٌشة1649

ذنابةجاموس الفتاح عبد صدٌق طارق1650

ذنابةجاموس سعٌد حسنً نهاٌة1651

ذنابةسماره الفتاح عبد صدٌق فاطمة1652

ذنابةجاموس زٌن محمد وائل1653

ذنابةجاموس طاهر محمد سٌرٌن1654

طولكرم مخٌمسروجً ابراهٌم عبدهللا احمد سلٌمان1655

طولكرم مخٌمسروجً ابراهٌم صبري حلٌمه1656

طولكرم مخٌمسروجً احمد سلٌمان جمٌله1657

طولكرم مخٌممعمر ابو سالم محمد محمود1658

طولكرم مخٌممعمر ابو هللا ضٌف صابر حمده1659

طولكرم مخٌممعمر ابو سالم محمد نجود1660

طولكرم مخٌمالساكت محمد احمد تٌسٌر1661

طولكرم مخٌمسٌد منصور عبدهللا منٌر شادي1662

طولكرم مخٌمسٌد منصور عبدالكرٌم صالح نرٌمان1663

الشرقٌة النزلةكتانه امٌن فارس ٌاسٌن1664

الشرقٌة النزلةكتانه محمد فارس وجٌهه1665

الشرقٌة النزلةكتانه امٌن فارس جمٌله1666

الغربٌة النزلةكتانً محمد احمد ٌاسٌن1667

الغربٌة النزلةكتانه ابراهٌم عبدهللا هنٌه1668

الجاروشٌةقعدان محمود بدٌع غسان1669

الجاروشٌةقعدان الكرٌم عبد حفظً جهاد1670

نار ابو نزلةجانم محمد نجٌب عبٌر1671

نار ابو نزلةجانم مصطفى عبدهللا اللطٌف عبد1672

الراسعوض محمود عارف1673

جبارة خربةعوض الرحمن عبد ٌوسف طه1674



جبارة خربةعوض سعٌد غازي نهال1675

كفاصفٌة ابو سالم ابراهٌم نان1676

كفاصفٌة أبو محمد رشٌد رنا1677

المسقوفةاحمد محمد مسعود حاج1678

المسقوفةسهام عبد الفتاح حسن حاج1679

المسقوفةفاطمة محمد مسعود قندس1680

سفارٌنمصطفى محمد موسى حسن1681

سفارٌننعمات عبد الحمٌد محمود حسن1682

عكاباجاسر فتحً طه عمارنة1683

قفٌنجمٌل سلٌمان أحمد محمود هرشة1684

قفٌننادٌه لطفً عبد هللا هرشة1685

قفٌنعماد احمد محمود هرشة1686

قفٌنمحمد ٌوسف مصطفى عمر1687

قفٌنربحً خالد محمود هرشة1688

قفٌنمهدٌة راضً راشد هرشة1689

قفٌن169012

قفٌنمرٌم فهمً جمٌل طعمة1691

كفر جمالوهٌب اسعد حسن عل1692ً

كفر جمالكاملة حسن سعٌد علٌان1693

كورفواز رشدي صادق جٌوس1694ً

كورصبحٌة عبد الفتاح دروٌش جٌوس1695ً

مخٌم نور شمسعمر عصام عباس ٌوسف1696

مخٌم نور شمسفدوى عباس عبد الهادي ٌوسف1697

مخٌم نور شمسفادٌة عباس عبد الهادي ٌوسف1698

مخٌم نور شمسمحمد حسٌن محمد قرعاوي1699

مخٌم نور شمسحسٌن محمد خضر قرعاوي1700

مخٌم نور شمسختام ابراهٌم محمد قرعاوي1701

قلقٌلٌةصالح احمد علً زٌد1702

قلقٌلٌةبسمه احمد ٌوسف زٌد1703

قلقٌلٌةبالل ابراهٌم عبد الرحمن شرٌم1704

قلقٌلٌةسهٌر فرج فتح هلل شرٌم1705

قلقٌلٌةقٌس وجٌه عبد اللطٌف حج حسن1706

قلقٌلٌةزاهٌه كاظم داود حج حسن1707

قلقٌلٌةعلً سعٌد محمود بركات1708

قلقٌلٌةخالده اسعد ابراهٌم بركات1709

قلقٌلٌةمحمد اقرع" محمد امٌن"خالد 1710

قلقٌلٌةخٌرٌه محمود خلٌل جعٌدي1711

قلقٌلٌةاسعد داود" محمد سعٌد"اٌاد 1712

قلقٌلٌةامل محمد حسٌن داود1713

قلقٌلٌةنبٌل محمد ٌوسف نوفل1714

قلقٌلٌةعبله عبد الرحمن ٌوسف نوفل1715

قلقٌلٌةمحمد احمد عبد الحلٌم عطار1716

قلقٌلٌةرابعه اسعد عبد عطار1717

قلقٌلٌةمحمد عبد الرحٌم محمد داود1718

قلقٌلٌةاٌمان محمود عبد اللطٌف داعور1719

قلقٌلٌةمحمد محمود محمد بستان1720

قلقٌلٌةسمٌحه محمود أحمد زٌد1721



قلقٌلٌةشرٌف ٌوسف محمد حنٌن1722ً

قلقٌلٌةنهٌله عبد هللا محمد حنٌن1723ً

قلقٌلٌةٌاسر سعٌد عبد الرحٌم قواس1724

قلقٌلٌةارٌج علً خلٌل قواس1725

قلقٌلٌةعبد الحكٌم كامل محمد ابو حامد1726

قلقٌلٌةنجٌه سالم حسٌن ابو حامد1727

قلقٌلٌةهشام عبد اللطٌف ابراهٌم ناصر1728

قلقٌلٌةمنى عفٌف عبد هللا ناصر1729

قلقٌلٌةتحسٌن تركً حامد شرٌم1730

قلقٌلٌةخوله تركً حامد شرٌم1731

قلقٌلٌةمنتصر خلٌل عطٌه مصطفى1732

قلقٌلٌةعبٌر محمد عطٌه مصطفى1733

قلقٌلٌةعبد الرحٌم خالد عبد الرحٌم جبر1734

قلقٌلٌةعزٌه عبد الرحمن عوده جبر1735

قلقٌلٌةسعٌد عبد الرحٌم سعٌد حساٌن1736

قلقٌلٌةدلٌله عبد الفتاح عبد الحفٌظ حساٌن1737

قلقٌلٌةجالل إبراهٌم عبد الرحمن شرٌم1738

قلقٌلٌةعفاف محمود صالح شرٌم1739

قلقٌلٌةعماد عبد الكرٌم سلٌمان ابو شهاب1740

قلقٌلٌةهدي عبد الكرٌم سلٌمان ابو شهاب1741

قلقٌلٌةوضاح محمد عبد هللا اقرع1742

قلقٌلٌةصبحٌه اسماعٌل رشٌد اقرع1743

قلقٌلٌةصادق محمد عبد الرحمن العبد هللا1744

قلقٌلٌةزكٌه عبد هللا محمود ٌامٌن1745

قلقٌلٌةخطاب محمد ابراهٌم علبه1746

قلقٌلٌةاسماء محمد ابراهٌم داود1747

حبلةرضا علً عمر عوده1748

حبلةهٌام حسٌن محمود عوده1749

حبلةمحمود عوض علً حمد1750

حبلةامنه حسنً حسٌن اشقر1751

حبلةجمٌل سلٌمان خروب1752

حبلةعبد الحلٌم خروب" محمد علً"شهربان 1753

حبلةمهران محمد عطٌه اسبٌتان1754

حبلةعرٌفه حسن داود قرعان1755

جٌنصافوطجالل فٌصل ابراهٌم عٌد1756

جٌنصافوطاٌمان اسعد صالح عٌد1757

كفر ثلثندٌم رضا عبد الرحمن عٌسى1758

كفر ثلثختام رفٌق سعٌد ابو الوي1759

كفر ثلثامنه ٌوسف محمد عوده1760

كفر ثلثباسم صالح عبد الرحمن عوده1761

كفر ثلثصبحً فتحً صالح عٌسى1762

كفر ثلثزهرٌه عبد اللطٌف اسعد عٌسى1763

سنٌرٌاندٌم عبد الكرٌم محمود عوده1764

سنٌرٌاشٌرٌن عبد الكرٌم محمود عوده1765

سنٌرٌافرٌده ابراهٌم محمد عوده1766

النبً اللٌاسوصفً اسعد غنام خلٌف1767

النبً اللٌاسصبرٌه اسعد عبد الرحٌم خلٌف1768



عزوننمر خلٌل عبد فراج1769

عزونصبحٌه محمود حسٌن بهنجاوي1770

عزونٌسرى خلٌل عبد فراج1771

عزونطاهر طالل عبد الكرٌم سلٌم1772

عزونفاطمه عبد الكرٌم احمد سلٌم1773

عزونمرٌم محمود عبد هللا سلٌم1774

عزون عتمةقاسم ٌوسف فارس عمر1775

عزون عتمةعٌشه ابراهٌم عبد الرحٌم عمر1776

امٌن بٌتعمر أحمد محمد صبح1777ً

امٌن بٌتعمر الرحمن عبد ٌوسف حسنٌه1778

جٌوسخالد سعٌد أحمد الحلٌم عبد1779

جٌوسساره سعٌد احمد نوال1780

جٌوسخالد مصطفى القادر عبد سناء1781

الحطب باقةعلً حسٌن حسن فتحً محمد عل1782ً

الحطب باقةعلً حسٌن حسن فتحً نهال1783

حجةهٌالن أحمد عمر نهٌل1784

حجةهٌالن حسن محمد صبرٌه1785

قدوم كفرشتٌوي الرحمن عبد محمد مح1786ً

قدوم كفرعلً الهادي عبد طاهر نبٌل1787

جٌتسده ذٌب هللا عبد سمٌر1788

جٌتالسده الرحمن عبد ٌوسف وصفٌه1789

القف كفرعساف حسن ٌوسف رٌاض1790

القف كفرعساف عمر أنور أحالم1791

فالمٌةشهوان محمد أحمد عصام1792

فالمٌةشهوان ٌوسف توفٌق عطاف1793

سلمان ابو خربةقزمار الرحمن عبد ٌوسف طالل1794

الفندقتٌم محمود حسنً حنٌن1795

الفندقتٌم حافظ محمود عزم1796ً

عسلة خربةسلٌمان سلٌمان عثمان زهران1797

فرعتاالطوٌل الرحمن عبد محمد راض1798ً

فرعتانواس الرحمن عبد محمد وفٌقه1799

فرعتاالطوٌل حسن محمد عزٌزه1800

الطبٌب عزبةطبٌب عمر الحلٌم عبد سمٌه1801

الطبٌب عزبةسلٌم عمر الحٌم عبد ٌوسف1802

االشقر عزبةاألشقر حمد محمود عل1803ً

االشقر عزبةاألشقر محمد داود عاٌشه1804

جلعود عزبةجلعود سعٌد هللا عبد سعٌد1805

جلعود عزبةجلعود اللطٌف عبد صالح ردٌنه1806

المدورعماد محمد حماد غرابه1807

اماتٌناكرام ٌوسف محمد صوان1808

اماتٌنرشاد لطفً رشدي صوان1809

خربة الضبععبد الحفٌظ إبراهٌم محمد عوده1810

خربة الضبعٌسرى عبد الحفٌظ إبراهٌم عٌسى1811

راس عطٌةٌوسف فاٌز سلٌمان مراعبه1812

راس عطٌةحنان سمٌح ذٌب مراعبه1813

صٌرصبري إبراهٌم إسماعٌل شري1814



الخلٌلعبد الرؤوف عبد المنعم عبد الرحمن الفاخوري1815

الخلٌلسامٌه عبد المنعم محمد عابدٌن1816

الخلٌلابتسام موسى ٌوسف خطٌب1817

الخلٌلنظام دٌب عبد الحفٌظ بدر1818

الخلٌلرولى ماجد راشد بدر1819

الخلٌلحسن عمران حسن مهنا1820

الخلٌلاشرف خمٌس ٌحٌى سٌد احمد1821

الخلٌلمحمود محمد دٌاب عمرو1822

الخلٌلاٌمن محمد عبد المغنً الحرباوي1823

الخلٌلمحمد احمد محمد شنه الحسٌن1824ً

الخلٌلهارون محمد بشٌر عثمان السٌوري1825

الخلٌلبالل عبد القادر خٌري كردٌه حرباوي1826

الخلٌلمحمد نضال احمد علً رجب1827ً

الخلٌلاشرف صبحً محمد شعراوي1828

الخلٌلمحمد راسم محمد سعٌد سلٌم مختار1829

الخلٌلمحمد ٌاسٌن اسحق عبد السمٌع ابو شرخ1830

الخلٌلاٌهاب حافظ مجاهد مجاهد1831

الخلٌلفهد عباس فهد رازم1832

الخلٌلابراهٌم عبد الحمٌد موسى ابو صبٌح1833

الخلٌلفؤاد صبحً سلٌم شاور1834

الخلٌلمروان تحسٌن احمد حجاجره1835

الخلٌلانور منٌر عاٌش شوٌك1836ً

الخلٌلفؤاد عبد الفتاح محمد شاهٌن1837

الخلٌلعبد المحًٌ محمد قفحً قفٌشه1838

الخلٌلحمدي محمد باسم مصباح ابو شرخ1839

الخلٌلعبد هللا سلٌم محمود قواسمه1840

الخلٌلمهند احمد ابراهٌم عمرو1841

الخلٌلمحمد بالل ٌونس خلٌل ابو ارمٌله1842

الخلٌلمحمد احمد محمد ابو عٌشه1843

الخلٌلحمدان محمود عبد الرازق1844

الخلٌلعامر عدنان عبد المغنً الحرباوي1845

الخلٌلوائل عطا حسن بال1846ً

الخلٌلناٌف علً حمد عواوده1847

الخلٌلمنصور احمد علً رجب1848ً

الخلٌلٌعقوب نعٌم نعمان اسكاف1849ً

الخلٌلوسام اسماعٌل موسى طه1850

الخلٌلبشار عبد الودود حسٌن محتسب1851

الخلٌلنادر محمد موسى اسعد سلهب1852

الخلٌلعامر بسام محمد كرك1853ً

الخلٌلسمٌر عبد الرحٌم خلٌل ابو عٌشه1854

الخلٌلاحمٌدان ٌونس دعدوش زاهده1855

الخلٌلسعدي محمد عبد الهادي السراحنه1856

الخلٌلمعتز باهلل عزمً جبرٌل غزاوي1857

الخلٌلعماد عمران ابراهٌم ابو حمدٌة1858

الخلٌلرفٌق محمد عبد الرحمن هٌمون1859ً

الخلٌلفرج ٌعقوب عبد الزغٌر1860



الخلٌلعمر احمد فتحً حسٌن قواسمه1861

الخلٌلخلٌل محمد خلٌل جبرٌن1862

الخلٌلاسحق سلٌم اسماعٌل ابو الضبعات1863

الخلٌلعبد هللا رضوان عبد هللا ابو داود1864

الخلٌلنادر نجاتً عزات اشهب1865

الخلٌلمازن اسعد خالد اعسٌله1866

الخلٌلنضال كامل عبد المعطً ابو قوٌدر1867

الخلٌلفضل شاكر عٌد طه1868

الخلٌلزهٌر اسماعٌل عبد الحلٌم ابو داود1869

الخلٌلاكرم محمد عمر جمعه غزال1870

الخلٌلماهر ثلجً محمد رجب1871ً

الخلٌلاشرف حمدي رجب ابو ساره1872

الخلٌلفهد رفٌق خالد سعافٌن1873

الخلٌلصبحً محمد سعٌد محمد شرٌف1874

الخلٌلناجح اسعد مصطفى ادعٌس1875

الخلٌلعزٌز عثمان اسماعٌل وزوز1876

الخلٌلمحمد عبد الرحٌم عبد الحكٌم مجاهد1877

الخلٌلخالد داود عبد الفتاح ادعٌس1878

الخلٌلنادر بدوي صالح قاض1879ً

الخلٌلمحمد خلٌل ابراهٌم محمد عمر جالل1880

الخلٌلصالح سعٌد بكر زرو مروان1881ً

الخلٌلامٌن جبرٌن حسن قواسمه1882

الخلٌلرمضان خلٌل احمد زٌغان1883

الخلٌلمنذر محفوظ ٌوسف سٌاج1884

الخلٌلباسم سلٌمان عبد المحسن ابو هدوان1885

الخلٌلعرفات عٌسى عبد الرحمن زغٌر1886

الخلٌلٌاسر رشٌد احمد ابو رموز1887

الخلٌلعمار بسام محمد كرك1888ً

الخلٌلعبد الرحٌم محمد عبد الرحٌم رازم1889

الخلٌلسامر ناصر عٌد حلمان1890

الخلٌلماجد نصار محمد خواطره1891

الخلٌلجالل محمد هاشم عزات ابو منشار1892

الخلٌلتحسٌن حافظ محمد المحتسب1893

الخلٌلجالل محمد منٌر عبد الرزاق النتشه1894

الخلٌلصالح محمد محمد عاشور1895

الخلٌلحمزه محمد حاتم صادق النتشه1896

الخلٌلشادي خمٌس ٌحٌى سٌد احمد1897

الخلٌلرسالن نعمان اسعد السٌوري1898

الخلٌلفاروق هاشم اسماعٌل نٌروخ1899

الخلٌلوائل محمد فخري احمد زلوم1900

الخلٌلساري بدوي محمود الداعور1901

الخلٌلماهر محمد زٌاد ٌوسف كرك1902ً

الخلٌلعامر عمران بدر عابدٌن1903

الخلٌلفواز ناٌف علً طوٌل1904

الخلٌلحامد حمدي حامد الدوٌك1905

الخلٌلمحمد جمٌل عبد ٌوسف غٌث1906

الخلٌلمحمد عبد الجبار محمد قدس1907ً



الخلٌلنزار محمد ناٌف محمد غزال زٌتون1908

الخلٌلعٌد عزات خلٌل ابو اسنٌنه1909

الخلٌلمحمد ٌوسف شاكر شكري قفٌشه1910

الخلٌلعبد الرزاق عٌسى بدر اطرش1911

الخلٌلشوقً توفٌق محمد ابو صبٌح1912

الخلٌلمنذر محمد حافظ اسحق نتشه1913

الخلٌلولٌد عبد العزٌز محمد حسن موسى1914

الخلٌلنور الدٌن جودات عثمان ابو ارمٌله1915

الخلٌلخالد صبحً عبد المطلب كببج1916ً

الخلٌلاحمد هاشم نعٌم الهٌمون1917ً

الخلٌلٌاسر عمر عبد هللا اسعٌد1918

الخلٌلٌاسر محمد خلف الدوٌك1919

الخلٌلمرتضى حسٌن فٌاض احرٌز1920

الخلٌلبالل عبد القادر محمود صرصور1921

الخلٌلفٌاض محمود اعطٌش شبانه1922

الخلٌلبسام محمد حماد اعبٌدو1923

الخلٌلبكر عبد الحمٌد بكر ابو منشار1924

الخلٌلمحمد مصباح جمٌل عٌسى عجلون1925ً

الخلٌلمازن طه عبد السالم سلهب1926

الخلٌلٌعقوب رجب حمٌدان ابو عٌشه1927

الخلٌلفارس عبد الحمٌد مجاهد مجاهد1928

الخلٌلاٌمن محمد عمر جمعه غزال1929

الخلٌلجالل حسن ادعٌس اطرش1930

الخلٌلعالء عادل حسٌن صالح1931

الخلٌلمروان عبد الحكٌم ابراهٌم برقان1932

الخلٌلمعاذ محمد فخري احمد زلوم1933

الخلٌلاٌاد رشٌد ٌونس الزغل1934

الخلٌلشرٌف خمٌس ٌحٌى سٌد احمد1935

الخلٌلزاهر جمعه زهري ناصر الدٌن1936

الخلٌلناصر محمد ٌحٌى غٌث1937

الخلٌلزاٌد عبد الحافظ زاٌد البكري1938

الخلٌلهانً شعبان عبد القدٌم حسونه1939

الخلٌلمحمد بهجت جمال ٌونس الشربات1940ً

الخلٌلناجح سعدي احمد ابو خلف1941

الخلٌلاٌمن حسٌن محمد السراحنه1942

الخلٌلمازن عوض عبد الرزاق زعتري1943

الخلٌلموفق مصباح توفٌق سلهب1944

الخلٌلزهٌر رضوان محمد الرجب1945ً

الخلٌلمحمد طالب عثمان ابو اسنٌنه1946

الخلٌلفراس جمال محمد بدر1947

الخلٌلفؤاد سالم محفوظ كرك1948ً

الخلٌلكامل عٌسى سعٌد عاشور1949

الخلٌلحاتم رفٌق خالد السعافٌن1950

الخلٌلعاشور ٌونس محمد عاشور1951

الخلٌلطارق ٌونس حمٌدان ابو عٌشه1952

الخلٌلتقً الدٌن سعدي عبد الكرٌم ابو ارمٌله1953

الخلٌلمحمد اسماعٌل امٌن كاتبه1954



الخلٌلابراهٌم فاٌز عٌسى محارٌق1955

الخلٌلوجٌه ماجد عبد الحمٌد تكروري1956

الخلٌلهٌثم محمد رمضان الهٌمون1957

الخلٌلعبد الغفار عبد المغنً عبد الغفار شبانه1958

الخلٌلكامل طالل كامل الكرك1959ً

الخلٌلمازن حافظ جمعه جعبري1960

الخلٌللمٌه حافظ جمعه مرار1961

الخلٌلبشٌر محمد فٌصل علً كرك1962ً

الخلٌلشادٌه محمد كمال كامل كرك1963ً

الخلٌلخالد مصباح ٌوسف محتسب1964

الخلٌلاٌمان كامل عبد الحلٌم محتسب1965

الخلٌلبسام موسى عبد المعطً زاهده1966

الخلٌلرشٌده محمد شكري عبد الحافظ زاهده1967

الخلٌلروحً طاهر شكري الزرو1968

الخلٌللمٌه عبد المطلب توفٌق الزرو1969

الخلٌلبسام جمٌل خلٌل دوفش1970

الخلٌلسوزان محمد اكرم دوفش1971

الخلٌلاٌوب سلٌمان داود1972

الخلٌلبهٌجه علٌان علً ابو سرٌه1973

الخلٌلخالد خضر اسعد دوٌك1974

الخلٌلعٌده عبد المنعم رشٌد دوٌك1975

الخلٌلنضال محمد عونً عبد السمٌع خٌاط1976

الخلٌلسحر عبد هللا عمر خٌاط1977

الخلٌلاحمد امٌن عاشور سلهب1978

الخلٌلزكٌه حمدي حمٌدان سلهب1979

الخلٌلمحمد عبد الجلٌل محمد مسك1980

الخلٌلمنى بدر عبد المحسن مسك1981

الخلٌلولٌد عبد الجبار محمد القدس1982ً

الخلٌلنٌلى نبٌل عبد الجبار القدس1983ً

الخلٌللطفً محمد صالح قواسمه1984

الخلٌلوجدان زكرٌا عبد الحفٌظ قواسمه1985

الخلٌلمحمد نعٌم عبد الكرٌم عبد العزٌز عٌده حرباوي1986

الخلٌلمنى محمد محمود عٌده حرباوي1987

الخلٌلمحمد فتحً محمد رجب1988ً

الخلٌلنجاح حسٌن محمد الرجب1989ً

الخلٌلمحمد محمد حربً قواسمه1990

الخلٌلمرفت رٌاض حسن قواسمه1991

الخلٌلزٌاد عثمان عباس نتشة1992

الخلٌلانتزاه عبد هللا فارس نتشة1993

الخلٌلمحمد عطٌه سلٌمان عٌسى الرازم1994

الخلٌلمٌسون اسحق عبد السمٌع الرازم1995

الخلٌلحماده احمد شعبان الزغٌر1996

الخلٌلخوله عبد المجٌد الزغٌر1997

الخلٌلهاشم محمد عامر عمر دٌب1998

الخلٌلصفاء محمد عامر عمر النتشه1999

الخلٌلهاشم سعد هللا توفٌق بدر2000



الخلٌلرفقه عبد هللا محمود بدر2001

الخلٌلفرٌد عبد الحلٌم حسن ارفاعٌه2002

الخلٌلساره عمران عبد المنعم رفاعٌه2003

الخلٌلحسان عبد الكرٌم عبد الحمٌد فنون2004

الخلٌلهنادي اٌوب سعٌد فنون2005

الخلٌلوضاح سعد حسن ابو شرخ2006

الخلٌلزهره ربحً ابو شرخ2007

الخلٌلجواد نعمان نمر العٌده الحرباوي2008

الخلٌلاالء جمعه زهدي العٌده الحرباوي2009

الخلٌلعمر عبد الحمٌد لوط ادرٌس2010

الخلٌلاعتماد محمد عبد المعز رجب ادرٌس2011

الخلٌلمحمد خضر شكٌب علٌان عوٌوي2012

الخلٌلبثٌنه عبد السمٌع خالد عوٌوي2013

الخلٌلصبحً عبد القادر علً بدوي2014

الخلٌلانعام محمود علً بدوي2015

الخلٌلعزام زٌدان عبد العزٌز عاشور2016

الخلٌلمها عبد الفتاح احمد عاشور2017

الخلٌلزٌدان سالم احمد ابو صبٌح2018

الخلٌلفهمٌه عبد السالم ابو صبٌح2019

الخلٌلبركات عٌسى رمضان جعبري2020

الخلٌلفاتنه عارف جعبري2021

الخلٌلعٌسى صبٌح محمود ابو ترك2022ً

الخلٌلعطاف عبد المطلب خالد ابو ترك2023ً

الخلٌلصبحً محمد نمر عاشور2024

الخلٌلكفاٌه عبد الفتاح احمد عاشور2025

الخلٌلعزٌز عبد الجبار محمد خلٌل جعبه2026

الخلٌلخوله محمد شفٌق محمد خلٌل الجعبه2027

الخلٌلماهر اسماعٌل مصطفى االطرش2028

الخلٌلروال قٌاوي مصطقى االطرش2029

الخلٌلاٌاد محمد اٌاد قدس2030ً

الخلٌلمٌسون هاشم صادق نتشه2031

الخلٌلطارق محمد ربحً عمر زٌتون2032

الخلٌلنسٌم اٌوب محمد زٌتون2033

الخلٌلاسماء محمد رضوان ربٌع2034

الخلٌلسالمة زهدي عبد الباسط تمٌم2035ً

الخلٌلرٌاض زهدي عبد الفتاح عبد الباسط2036

تفوحروحً احمد عبد الفتاح ارزٌقات2037

تفوحمها حسن محمد ارزٌقات2038

تفوحمحمود صالح محمود الخماٌسه2039

تفوحلطٌفه احمد محمد الخماٌسه2040

تفوحماهر حسٌن موسى غانم2041

تفوحاثرٌه محمد موسى غانم2042
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جبر عقبةالكرشان محمود عطٌه مرٌم2370
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القدسرائدة موسى محمود عوٌوي2541

القدسخالد احمد عبد ربه عبد ربه2542

القدسفاطمة عبد جبر عبدربه2543

القدسامٌنة محمد بدر التره2544ً

2545" القدسسعٌد الترهً"محمدرافت

القدسخالد حافظ احمد الطحان2546

القدسوصفٌه سامً عبد الحمٌد طحان2547

القدسعاٌده عبد الرزاق حسٌن خضر2548
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القدسحمادة سلٌم محمد عابدٌن2550

القدسفاتنة احمد محمد عابدٌن2551

القدسمصطفى خضر مصطفى قرش2552

القدسانتصار احمد مصطفى قرش2553

القدسغنام موسى محمد ابو غنام2554

القدسعٌسى حسٌن عبد الرزاق جوالن2555ً

القدسخدٌجة ٌحٌى اسعد جوالن2556ً

القدسٌوسف محمد ٌوسف جابر2557

القدسعناٌة لٌلى ذٌب علوان2558

القدسنهى فوزي محمد عٌد الشام2559ً

القدسسمٌر راضً عبد الهادي الشخشٌر2560

القدسسكٌنة محمود عبد الحفٌظ ذٌبة2561

القدسعماد محمود عبدالحفٌظ ذٌبه2562

القدسربٌحة داود احمد غرٌب2563

القدسٌاسمٌن صبحً خلٌل غرٌب2564



القدسعلً داود احمد غرٌب2565

القدسمنور حسٌن موسى داود2566

القدسحسٌن محمد عمر الدودي2567

القدسر محمد شقٌرات2568

القدسمرٌم محمد احمد ابو سبٌتان2569

القدسمحمد ابراهٌم محمد ابو سبٌتان2570

القدسعبد هللا أحمد عبد الحمٌد علٌان2571

القدسامٌرة عودة حسن علٌان2572

القدسفوزي احمد خلٌل خلٌل2573

القدسنعٌم محمد حس ابودوٌح2574

القدسرانٌة فوزي احمد ابو دوٌح2575

القدسسعٌد ابراهٌم موسى عباس2576ً

القدسمنال ٌوسف عبد الغنً عباس2577ً

القدسبدر ٌونس عبد الشكور زغٌر2578

القدسرائد بدر ٌونس زغٌر2579

القدسجالل محمود تحسٌن عمٌر2580

القدسسامً اكرم رمضان سلهب2581

القدسوائل فؤاد محمد حسان2582

القدسعمران عرفات محمد صب لبن2583

القدسمجدي جودي محمد شوٌك2584ً

القدسسامر عبد ربه عبد العزٌز ابو رٌة2585

القدسعماد فخري عوض زغل2586

القدسعلً نافز علً عبٌدات2587

القدساحمد محمد احمد فرحان2588

القدسعزٌز عبد حسٌن عوٌسات2589

القدسناصر عبد الرحمن احمد شقٌرات2590

القدسحمد عبد المعطً احمد جعبري2591

القدسفرٌد عبدحسٌن قمبر2592

القدساٌاد محمد احمد عطون2593

القدسمراد اسماعٌل محمد عالن2594

القدسغالب سلٌمان عٌسى ابو طٌر2595

القدسزكرٌا أبو رمٌله" محمد علً"زكرٌا 2596

القدسمحمد ٌوسف امٌن حسٌن2597

القدسعرفات حسٌن محمد عبدة2598

القدسجواد عبدو عبد القادر ابو عٌشة2599

القدسرجائً فوزي علً عوٌوي2600

القدسمحمد طالب عبد الرزاق صالح2601

القدسمسودة" حج عزت" محمد عزام 2602

القدسامجد محمد عبدة صبح سٌوري2603

القدسماهر محمد محمود ابو سعد2604

القدسابراهٌم حسٌن محمد مشاهرة2605

القدسبسام محمد محمود ارناؤوط2606

القدسجمٌل محمد طاهر عبد القادر جوالن2607ً

القدسمفٌد جمٌل محمد بزبز2608

القدسسنان محمد عطا بٌضون2609

القدسمصطفى سلٌمان عثمان عراصٌن2610

القدسمازن فٌصل خضر ابو نجٌب2611



القدسشفٌق عمر محمد حسن ابو دهٌم2612

القدسمحمد هاشمط عبد الحافظ نتشة"رٌاض 2613

القدسسمٌح خضر اسحق بٌبرس2614

القدسحامد ابراهٌم حسن زعتره2615

القدسمحمد ابراهٌم موسى عطاهلل2616

القدسامٌن محمد محمود شماسمة2617

القدسعامر سلٌمان داود سعٌد2618

القدسسمٌر عبد الحمٌد عٌد مشن2619ً

القدسطالل حلمً حامد ابو هدوان2620

القدسمحمدطةعبداسحق2621

القدسمحمد موسى حسٌن حامد2622

القدساسماعٌل خلٌل عبد المعطً ابو سنٌنة2623

القدسعٌسى محمد ٌوسف اعرج2624

القدساسماعٌل عٌسى حج خلٌل2625

القدسعرفان عاكف عرفات ابو الفٌالت2626

القدسمحمد دروٌش منصور ابو خضٌر2627

القدسعدنان محمد دعسان ابو اسنٌنة2628

القدسعوض عبد الرزاق احمد ابو صلب2629

القدسنبٌل محمد موسى عل2630ً

القدسعبد الرزاق نمر صالح2631

القدسسمٌر محمد مطلق شوٌك2632ً

القدسعبد هللا محمد عبد عمر اشمر2633

القدسانشراح أحمد اسماعٌل عبد هللا2634

القدسفؤاد عطا محمد جعابٌص2635

القدسمحمد ابراهٌم تٌم مشعل2636

القدسابراهٌم محمود شحادة جودة2637

القدسماجد خلٌل عارف تمٌم2638ً

القدسطه ٌوسف أحمد عمٌرة2639

القدستوفٌق محمد عبد الرحمن طه2640

القدسولٌد عدنان عبد الكرٌم رجب2641ً

القدسعدله كرٌم حسٌن رجب2642ً

القدسختام موسى عبد الكرٌم رجب2643ً

القدسمحمد عبد احمد اشقٌرات2644

القدسفضل هاشم رضوان رجب2645ً

القدساحمد محمود علً سالم2646

القدسنادر امٌن احمد مشعل2647

القدسٌوسف احمد محمد عثمان2648

القدسعبد الكرٌم سلٌم اسحق اقنٌب2649ً

القدسكاٌد موسى سالمة هلسة2650

القدسغازي حسٌن احمد سرور2651

القدسمروان جمٌل محمد صب لبن2652

القدسمحمد عبد اللطٌف محمود عمٌرة2653

القدساثٌر علً احمد رمان2654

القدستٌسٌر علً عبد العزٌز ابو اسنٌنة2655

القدسخلٌل منٌر خلٌل جابر2656

القدسمحمود سعٌد سلمان سالم2657

القدساٌاد تحسٌن علً سلهب2658



القدسنائل سمٌر توفٌق صندوقة2659

القدساحمد محمد موسى مصطفى2660

القدسباهر عطا محمد غراب2661

القدسسعد الدٌن بكر سعد الدٌن كالوت2662ً

القدسعبد المعطً شعبان احمد نصار2663

القدسنعٌم ٌونس دٌاب شحادة2664

القدسسمٌر احمد ٌوسف العلم2665ً

القدسعبد الحكٌم محمد حسٌن ابو خضر2666

القدسرائد جمٌل محمد مشاهر2667

القدسجوهر عبد المجٌد ابراهٌم سنقرط2668

القدسشهٌره عزات عبد الحكٌم سنقرط2669

القدسمزٌن مرتضى عبد الكرٌم جعبري2670

القدسفوزي عبد القادر ابراهٌم جعبري2671

القدساٌهاب زكرٌا محمد جوالن2672ً

القدسهاله خلٌل علً طقش2673

القدسعزمٌه خلٌل علً جوالن2674ً

القدسجمٌل جمال جمٌل زٌدان2675

القدسحسن امٌن حجازي هلس2676

القدسسلوى عبد رمضان هلس2677

القدساسمى امٌن حجازي هلس2678

القدسزكٌه حسٌن محمد شاهٌن2679

القدسفاٌزه محمود شحاده عبٌدٌه2680

القدسموسى محمود عبد الفتاح كرد2681

القدسكرم نعمان محمد كرد2682

القدسرندة محمد الشوٌك2683ً

القدسناصر محمود محمد شوٌك2684ً

القدسعلً ٌوسف حسن ابو لبن2685

القدسزٌنب ابراهٌم عبد هللا ابو لبن2686

القدسهٌام شحادة رزق ابو غنام2687

القدسولٌد شحادة رزق ابو غنام2688

القدسسٌف غازي محمد سلطان2689

القدسامانً ٌعقوب محمود سلطان2690

القدسسمٌرة محمد ابراهٌم جوٌلس2691

القدسرفقة عبد الجلٌل جبر جوٌلس2692

ابو دٌسعمر محمد تاٌه صالح2693

ابو دٌسسامٌة محمد سالم صالح2694

ابو دٌسفٌصل محمود محمد الحلبٌه2695

ابو دٌسخلود احمد محمد الحلبٌه2696

ابو دٌسجمال داود تاٌه نوافله2697

ابو دٌسربحٌه علً تاٌه نوافله2698

ابو دٌسعبد الكرٌم داوود تاٌه النوافله2699

ابو دٌسامنه علً تاٌه النوافله2700

ابو دٌسمحمد ابراهٌم صالح عٌاد2701

ابو دٌسنعمه ابراهٌم احمد عٌاد2702

ابو دٌسرشدي محمد لطفً احمد كتانه2703

ابو دٌسفوزٌه محمد عبد القادر كتانه2704

ابو دٌساحمد داود احمد عٌاد2705



ابو دٌسزٌنب ابراهٌم حسن عٌاد2706

ابو دٌسناصر الدٌن علً جوهر حلبٌه2707

ابو دٌسوفاء محمد موسى حلبٌه2708

السواحرةعمران محمد علً مشاهره2709

السواحرةسهام سعٌد رمضان مشاهره2710

السواحرةمحمد علً محمد عوٌسات2711

السواحرةمعزوزة عمر حسن عوٌسات2712

السواحرةعٌسى خلٌل محمد زحاٌكة2713

السواحرةحلوة محمد خلٌل زحاٌكة2714

السواحرةداود حمدان سالمه زحاٌقه2715

السواحرةمنى داودعلً زحاٌقه2716

الشٌخ سعدنوال علً محمد جهالٌن2717

الشٌخ سعدعلً سالم ارحٌل جهالٌن2718

العٌزرٌةمحمد عٌسى حسٌن العصا2719

العٌزرٌةرائده اسماعٌل عٌسى العصا2720

العٌزرٌةرامً صبحً اسعد حسن2721

العٌزرٌةفلاير احمد ٌوسف حسن2722

العٌزرٌةعرفات محمد خلٌل افغان2723ً

العٌزرٌةفداء علً محمود افغان2724ً

العٌزرٌةختام علً محمد بصة2725

العٌزرٌةابتسام احمد شومان2726

العٌزرٌةمحمد ابراهٌم داود فرعون2727

العٌزرٌةعاٌدة احمد ابرهٌم فرعون2728

العٌزرٌةعبدالرحمن محمد عاٌش الشمال2729ً

العٌزرٌةهنٌه محمود حمدهللا دار عموري2730

العٌزرٌةفاٌز عبدالرسول حمد أبوحماد2731

العٌزرٌةأسمهان إبراهٌم حمد أبوحماد2732

العٌزرٌةصالح ابوصالح بصة2733

العٌزرٌةمنى نعٌم محمد بصة2734

العٌزرٌةشوكت محمد موسى شوكه2735

العٌزرٌةسائده عطا محمد شوكه2736

العٌزرٌةسامر خلٌل سلٌم حسن2737

العٌزرٌةنادبة خلٌل عبد2738

عناتاطارق عبد مصطفى صفدي2739

عناتانهٌل ولٌد عبد الحمٌد صفدي2740

عناتاموسى محمد خضر عبدالحمٌد2741

عناتارائده أحمد خضر عبدالحمٌد2742

عناتامحمد هانً محمد أبو هنٌه2743

عناتاعزٌزه محمد عبدالحمٌد أبو هنٌه2744

عناتاموسى ٌوسف محمد أبو هنٌه2745

عناتامعزوزه عبدالخالق عبدالفتاح أبو هنٌه2746

عناتاعلً أحمد اسحاق علٌان2747

عناتاانتصار عبدالهادي محمد علٌان2748

عناتاجمال محمود عباس حلوه2749

عناتافاطمة محمود عباس سحوري2750

عناتاأمل محمود عباس زٌدان2751

بٌت حنٌا البلدناٌف اسحق عبد المعطً عوٌضة2752



بٌت حنٌا البلدابتسام عبد السالم عبد المعطً عوٌضة2753

حزماعبد الجواد حسن عبد خطٌب2754

حزماسمر عواد محمود ذٌاب2755

حزماتغرٌد تقً حماد مصراوي2756

حزماروبٌن تقً حماد صالح الدٌن2757

حزماعالن غازي عالن صالح الدٌن2758

حزماوصفٌه عالن ٌوسف صالح الدٌن2759

حزماجهاد عالن ٌوسف صالح الدٌن2760

كفر عقبرشاد جودت عبد الفتاح مجاهد2761

كفر عقبغادة احمد محمود مجاهد2762

كفر عقبٌاسمٌن زهري موسى الخطٌب2763

كفر عقبمحمد عبد الفتاح سلٌمان الخطٌب2764

كفر عقبعامر عبد موسى تمٌم2765ً

كفر عقبناهلة عبد مجاهد2766

كفر عقبجمال عصام جمال قطب2767

كفر عقبثرٌة عثمان احمد قطب2768

كفر عقبشادي مصطفى علً مسودة2769

كفر عقبعفاف ذٌب فٌاض مسودة2770

كفر عقبمطر حسان مطر غٌث2771

كفر عقبالهام كامل عبد الفتاح غٌث2772

كفر عقبفاطمة داري مصطفى مجاهد2773

قلندٌا البلدعلً أحمد علً شحادة2774

قلندٌا البلدفاطمه عبدهللا سبٌتان شحادة2775

قلندٌا البلدعالء نظمً رزق عجلون2776ً

قلندٌا البلدعائشة عبد القادر غسان مطر2777

بٌت اكساولٌد عبد الجلٌل محمود حبابة2778

بٌت اكسااٌمان سالم عثمان حبابة2779

مخماسصٌام ابو عودة محمد زهدي2780

مخماسصٌام ابو الفً زهدٌة2781

البرٌد وضاحٌة الرامالجوالنً محمد عزمً ناصر2782

البرٌد وضاحٌة الرامالجوالنً محمد عزمً محمد2783

البرٌد وضاحٌة الرامالخطٌب سلٌمان محمد سلٌمان2784

البرٌد وضاحٌة الرامخطٌب محمد نادرة2785

البرٌد وضاحٌة الرامسكافً مصطفى ٌوسف حمزة2786

البرٌد وضاحٌة الرامسكافً المنعم عبد سهام2787

البرٌد وضاحٌة الرامالسكافً محمد نعمان عزٌزة2788

البرٌد وضاحٌة الرامٌحٌى محمد صالح مصطفى2789

البرٌد وضاحٌة الرامٌحٌى ابراهٌم ورده2790

البرٌد وضاحٌة الرامٌحٌى محمد داود فرحة2791

البرٌد وضاحٌة الرامسارة ابو الرحمن عبد محمد الرحمن عبد2792

البرٌد وضاحٌة الرامسارة ابو ٌوسف" بدر محمد" رائدة2793

البرٌد وضاحٌة الرامسارة ابو محمد الراحمن عبد طارق2794

البرٌد وضاحٌة الرامالمدٌر احمد جودي شادي2795

البرٌد وضاحٌة الرامانصاري حلمً صادق رام2796ً

البرٌد وضاحٌة الرامانصاري موسى فؤاد فداء2797

البرٌد وضاحٌة الرامانصاري موسى فؤاد انس2798



البرٌد وضاحٌة الرامانصاري موسى فؤاد ماجدة2799

البرٌد وضاحٌة الراممقبل محمد خلٌل ٌاسر2800

البرٌد وضاحٌة الراممقبل الكرٌم عبد مرسٌل2801

البرٌد وضاحٌة الرامجعبة الشكور عبد محمود ناظم2802

البرٌد وضاحٌة الرامجعبه ٌحٌى تهان2803ً

البرٌد وضاحٌة الراممقبل بدوي الكرٌم عبد2804

البرٌد وضاحٌة الراممقبل الكرٌم عبد عفة2805

نباال بٌرحجه اسعد محمد بسطام2806

نباال بٌرحجه مصطفى نظمٌة2807

نباال بٌرحجه محمد خولة2808

نباال بٌرعكه رشٌد هللا عبد اٌاد2809

نباال بٌركالوتً هللا عبد سحر2810

نباال بٌركالوتً عبدهللا صباح2811

قطنهحاٌك موسى محمد موسى2812

قطنهحاٌك محمد الفتاح عبد رفقه2813

قطنهقسٌس احمد محمد داود2814

قطنهقسٌس احمد ٌوسف عائشة2815

قطنهزغاري موسى محمود الدٌن ناصر2816

قطنهزجاري خمٌس محمد امنه2817

الزعٌمغٌث محمود محمد طالل2818

الزعٌمغٌث عٌسى هدى2819

الزعٌمغٌث محمد طالل شرٌف2820

الزعٌمغٌث خالد فاطمة2821

القدس-  رافاتعمٌرة جبر فاروق جبر2822

القدس-  رافاتطوٌل مصطفى الرحمن عبد رهٌجه2823

الجٌبخطاب حسٌن العزٌز عبد حسٌن2824

الجٌبخطاب حسن حسٌن حلٌمة2825

الجٌبدالل حسن العزٌز عبد عزٌزة2826

الجٌبخالٌفة خمٌس محمد فرٌد2827

الجٌبخالٌفة حسٌن صابر ربٌحه2828

دقو بٌتمرار امٌن شاكر ساهر2829

دقو بٌتعالن امٌن شاكر وفاء2830

صموٌل النبًبركات عٌد عٌسى ماجدة2831

صموٌل النبًبركات حماد عاٌد معتز2832

صموٌل النبًابوداهوك ٌوسف ابراهٌم ٌوسف2833

صموٌل النبًداهوك ابو العزٌز عبد نصار خضرة2834

سورٌك بٌتشٌخ احمد راشد محمد2835

سورٌك بٌتشٌخ دار محمد ابراهٌم فرٌدة2836

سورٌك بٌتشٌخ محمد فؤاد دالل2837

سورٌك بٌتقندٌل ناجً الكرٌم عبد فؤاد2838

سورٌك بٌتقندٌل عٌسى ابراهٌم فاطمة2839

سورٌك بٌتقندٌل احمد علً نظمٌة2840

عنان بٌتاللطٌف عبد محمود محمد انور2841

عنان بٌتهللا عبد اللطٌف عبد محمد نظٌرة2842

عنان بٌتنصار محمد انور منال2843

عنان بٌتحمٌد جمٌل زهدي محمد2844

عنان بٌتحمد جمٌل زهدي فاطمة2845



عنان بٌتوشاح جمٌل زاهدي خدٌجة2846

اجزا بٌتسعادة اسماعٌل سعٌد باسم2847

اجزا بٌتسعادة خلٌل الحمٌد عبد سارة2848

بٌت اجزامحمود نمر علً ابو كافٌه2849

بٌت اجزاوداد نمر علً عوض2850

بدوعٌاش اسماعٌل ٌوسف محمد2851

بدوعٌاش رشٌد المجٌد عبد منظومة2852

بدوبدوان ابراهٌم محمود مفٌد2853

بدوبدوان محمد ابراهٌم الكرٌم عبد منٌرة2854

بدوسعادة أحمد محمد عبدالرحٌم2855

بدوسعادة إبراهٌم نعٌم فاطمة2856

بدوعٌاش الرحمن عبد احمد ماهر2857

القبٌبةسعٌد محمد صقر عل2858ً

القبٌبةمعالً زهدي عونً سامر2859

القبٌبةمعالً سلٌم توفٌق وجٌهة2860

القدس-  جبعتوام كنعان احمد العزٌز عبد2861

القدس-  جبعٌوسف بدران ٌوسف محمد2862

القدس-  جبعٌوسف عثمان روحً نجاة2863

الجدٌرةقاسم فارس أسعد غاندي2864

الجدٌرةقاسم موسى محمد صفاء2865

اللحم امالفقٌه شحادة عبدالفتاح عبدالخالق2866

سلفٌتزٌر رمضان فاٌز الزٌر2867

سلفٌتامٌن صالح الدٌن محمود عواد2868

سلفٌتسهٌل صالح الدٌن محمود عواد2869

سلفٌتصالح احمد ٌوسف طوافشه2870

سلفٌتغالب شرٌف صالح سلٌم2871

سلفٌتفتح هللا عٌد مصطفى دحدول2872

سلفٌتختام احمد طه دحدول2873

سلفٌتعلٌا عبد الرحمن محمد شتٌه2874

سلفٌتمحمد مصطفى احمد شتٌه2875

سلفٌتاحمد ٌسار حسن عبد هللا2876

سلفٌتسمٌره محمد عبد هللا عبد هللا2877

دٌر بلوطمناضل عبد الحمٌد اسماعٌل خلٌل2878

دٌر بلوطصدٌقه ابراهٌم ٌوسف قرعوش2879

دٌر بلوطرشٌقه ابراهٌم ٌوسف احمد2880

بدٌامحمود محمد محمود سالمه2881

بدٌاسمٌه قاسم ٌوسف القرم2882

بدٌاادٌب محمد احمد العامور2883

بدٌاروٌده احمد ٌوسف العامور2884

بدٌااٌاد ٌوسف محمود سالمه2885

بدٌانجاة سلٌمان محمود سالمه2886

بدٌانمر عبد الرحٌم نمر سالمة2887

بدٌافوزٌة محمد علً سالمة2888

بدٌامصطفى محمد مصطفى سالمه2889

بدٌانهى ابراهٌم احمد سالمه2890

كفل حارسفاطمه عبد الرحٌم احمد بوزٌه2891

كفل حارسرضوان صالح احمد بوزٌه2892



كفل حارستٌسٌر وجٌه جبر ابراهٌم2893

كفل حارسعبٌده محمود محمد ابراهٌم2894

سرطةٌعقوب محمد ٌعقوب خطٌب2895

سرطةإنصاف عبد الهادي محمود خطٌب2896

مردةخالد عادل عبد الحكم خفش2897

مردةصفٌه هاشم عبد الحكم خفش2898

دٌر استٌاامٌن عبد الكرٌم احمد عبد هللا2899

دٌر استٌاعواطف محمود سعٌد عبد هللا2900

دٌر استٌاعٌوش اسماعٌل محمود احمد2901

سلفٌت- زاوٌة راشد رشدي احمد موقدي2902

سلفٌت- زاوٌة سهاد فاروق جمٌل موقدي2903

سلفٌت- زاوٌة خالد مفٌد اصبٌح ابو زر2904

سلفٌت- زاوٌة رتٌبه عبودي قاسم ابو زر2905

سلفٌت- زاوٌة فاطمه علً محمود موقده2906

سلفٌت- زاوٌة عبد الحفٌظ معروف ٌوسف موقده2907

سلفٌت- رافات عدنان حسٌن عبد هللا عٌاش2908

سلفٌت- رافات عزٌزه مصطفى ٌوسف عٌاش2909

كفر الدٌك"علً احمد" عبد هللا حسن عبد الغنً 2910

كفر الدٌك"علً احمد"شرٌفه عبود محمد 2911

كفر الدٌك"علً احمد"مرٌم عبد هللا حسن 2912

كفر الدٌك"علً احمد"عاطف عمر عبد هللا 2913

كفر الدٌكبشٌر حسٌن اسماعٌل دٌك2914

كفر الدٌك"علً احمد"حلٌمه حسن عوض 2915

مسحهعبد الكرٌم ٌونس ابراهٌم عامر2916

مسحهروٌده ابراهٌم صبري عامر2917

قراوة بنً حسانحسام محمد حسن مرع2918ً

قراوة بنً حسانسمٌح ابراهٌم ٌاسٌن عاص2919ً

قراوة بنً حسانحكمت سعٌد مصطفى عاص2920ً

قراوة بنً حسانموفق بهجت رزق رٌان2921

قراوة بنً حسانسهٌر محمد حسن رٌان2922

زٌتا جماعٌنفخري عبد الفتاح محمود حاٌك2923

زٌتا جماعٌنفاطمه ٌوسف خلٌل حاٌك2924

بروقٌنسماره عبدالحمٌد الفتاح عبد محمد2925

بروقٌنسماره عبدالمعطً محمود حسام2926

بروقٌنسماره عبدالكرٌم حسٌن سمٌره2927

حارسصوف دار حسن ٌوسف فؤاد2928

حارسجابر حسن حسٌن عمر2929

حارسجابر حسن ٌوسف جلٌله2930

فرخةالخطٌب علً صالح أمٌن2931

فرخةالخطٌب علً مصطفى ندوه2932

ٌاسوفعبٌد سعٌد هللا عبد إسماعٌل2933

ٌاسوفعبٌد الحلٌم عبد محمود أمٌنه2934

ٌاسوفعبٌد محمد أمٌن أمان2935ً

قٌرةعرباسً خلٌل ماجد عطاف2936

قٌرةعرباسً فرٌد جمعه فرٌد2937

قٌرةعرباسً فرٌد محمد أرٌج2938

اسكاكاالمً أحمد علً فوزي2939



اسكاكاالمً جبر محمد ربحٌه2940

خربة قٌسصالح عمر مصطفى عبد الفتاح2941

ٌطاابراهٌم محمد عثمان ابو صبحه2942

ٌطاصبحه ساري محمد ابوصبحه2943

ٌطامٌثه اسماعٌل خلٌل ابوصبحه2944

ٌطاعبد الكرٌم حامد محمد نواجعه2945

ٌطااٌمان خلٌل محمود نواجعه2946

ٌطارضا حماد محمد نواجعه2947

ٌطاابراهٌم ناجً احمد حرٌزات2948

ٌطاعاٌشه محمد حسٌن حرٌزات2949

ٌطافراس ابراهٌم ناجً حرٌزات2950

ٌطاٌوسف عٌسى محمد ابو صبحه2951

ٌطاامنه محمد دٌاب ابو صبحه2952

ٌطافاطمه عٌسى محمد ابو صبحه2953

ٌطاخلٌل محمد حسن عبٌدات2954

ٌطاعلٌا احمد سلٌمان عبٌدات2955

ٌطاسمٌره حسٌن كاٌد عبٌدات2956

ٌطامحمد اسماعٌل عبد جندي2957

ٌطافاطمه اسماعٌل عبد جبرٌن2958

ٌطامرٌم ٌوسف عواد جندي2959

ٌطااشرف راغب موسى بحٌص2960

ٌطاعرٌفه حماد حسٌن بحٌص2961

ٌطااكرم راغب موسى بحٌص2962

ٌطاتوفٌق احمد علً جندي2963

ٌطاسمٌحه احمد علً اعمر2964

ٌطاهند احمد علً جندي2965

ٌطاموسى سلٌمان محمود حرٌزات2966

ٌطافاطمه احمد سالم حرٌزات2967

ٌطاسالم موسى سلٌمان حرٌزات2968

ٌطاعبدهللا محمد عبدهللا رشٌد2969

ٌطالطٌفه محمد حسن رشٌد2970

ٌطااسماء محمد عبدهللا ابو عرام2971

ٌطاجمعه ابراهٌم محمد حوشٌه2972

ٌطاحنان خلٌل محمد حوشٌه2973

ٌطاجمٌله خلٌل موسى حوشٌه2974

ٌطاحاتم عٌسى محمد ابو عزٌزه2975

ٌطاعٌسى محمد علً ابو عزٌزه2976

ٌطاعطوفه محمد عبد الرحمن ابو عزٌزه2977

ٌطاخالد خضر سلمان الجبرٌن2978

ٌطارسمٌه محمد خلٌل جبرٌن2979

ٌطاحلٌمه خضر سلٌمان سالمه2980

ٌطاٌاسر راضً حسٌن نواجعه2981

ٌطاجازٌه محمد عبد الفتاح نواجعه2982

ٌطامحمد راضً حسٌن نواجعه2983

ٌطامصطفى حسن مسلم الهلٌس2984

ٌطارئٌسه سلٌمان سالم الهلٌس2985

ٌطانهاد حسن مسلم عمور2986



ٌطاحسن خلٌل سلٌمان حرٌزات2987

ٌطافاطمه عٌسى ٌوسف ابوزهره2988

ٌطاجمٌله عٌسى حماد حرٌزات2989

ٌطاسامً محمد عطا ابوعل2990ً

ٌطاوضحه سلٌمان سلمان ابوعل2991ً

ٌطاعمر عطا حماد ابوعل2992ً

ٌطاعدله جباره سالم بحٌص2993

ٌطاعادل محمد موسى بحٌص2994

ٌطاسمٌه محمود جباره بحٌص2995

ٌطامحمد عزات خلٌل شرٌتح2996

ٌطارائده حسٌن عبد شرٌتح2997

ٌطامنال عزات خلٌل شرٌتح2998

ٌطاخضر محمد عبد هللا ربٌع2999

ٌطاراقٌه محمد عبد هللا ابو قبٌطه3000

بٌت عمرامحمد سالم محمد دعٌس3001

بٌت عمراعفٌفه حماد حسٌن دعٌس3002

بٌت عمراعٌسى ابراهٌم خلٌل ادعٌس3003

بٌت عمراعلٌا محمود خلٌل ادعٌس3004

امنٌزل-اعزٌز-المنطار- خلة عربً فضٌه سلٌمان سالمه بحٌص3005

امنٌزل-اعزٌز-المنطار- خلة عربً عٌسى محمد عبد ابحٌص3006

المسافر-خلة صالح-معٌن- التوانة- الكرمل خالد محمد عبد هللا ابو عٌد3007

المسافر-خلة صالح-معٌن- التوانة- الكرمل عدله طلب ظاهر ابو عٌد3008

المسافر-خلة صالح-معٌن- التوانة- الكرمل محمد موسى علً مخامره3009

المسافر-خلة صالح-معٌن- التوانة- الكرمل فاطمه موسى حسن مخامره3010

المسافر-خلة صالح-معٌن- التوانة- الكرمل راسم حمد ابراهٌم ابوتحفه3011

المسافر-خلة صالح-معٌن- التوانة- الكرمل سهٌله حسن عبد الفتاح ابوتحفه3012

المسافر-خلة صالح-معٌن- التوانة- الكرمل محمد عٌسى محمد ابو عرام3013

المسافر-خلة صالح-معٌن- التوانة- الكرمل منٌره موسى محمد ابو عرام3014

خرٌسة-زٌف-الدوٌر-الحٌلة-رفعهفاطمه محمد جبرٌن المخامره3015

خرٌسة-زٌف-الدوٌر-الحٌلة-رفعهمحمود محمد احمد المخامره3016

خرٌسة-زٌف-الدوٌر-الحٌلة-رفعهخلٌل احمد عوده عوض3017

خرٌسة-زٌف-الدوٌر-الحٌلة-رفعهامٌنه خلٌل احمد عوض3018

البدو تجمعاتالنجاده موسى علً سلٌمان3019

البدو تجمعاتالنجاده اعلٌان ابراهٌم راض3020ً

البدو تجمعاتبساٌطه حسن عبدهللا حسن3021

البدو تجمعاتبساٌطه حسن عبدهللا ناٌفه نوفه3022

عمور جبر حسٌن صبرٌه3023

-المٌة خلة-لصفا ام-البوٌب-الدٌرات

الرفاعٌة

عمور جبر محمد محمود3024

-المٌة خلة-لصفا ام-البوٌب-الدٌرات

الرفاعٌة



هرٌنات محمد عامر ٌوسف3025

-المٌة خلة-لصفا ام-البوٌب-الدٌرات

الرفاعٌة

هرٌنات الهدي عبد حسن ساره3026

-المٌة خلة-لصفا ام-البوٌب-الدٌرات

الرفاعٌة

نجار خلٌل جبرٌن اسماعٌل3027

-المٌة خلة-لصفا ام-البوٌب-الدٌرات

الرفاعٌة

نجار محمود جبرٌن فاطمه3028

-المٌة خلة-لصفا ام-البوٌب-الدٌرات

الرفاعٌة


