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مستمرونمستمرون

ون1 ة بن 40786808238144248ع أحمد محمد المد العل عرفات للمو الثان
فندي2 ة بن 40787663038144316معاذ زاد يوسف ال العل عرفات للمو الثان
من محمد النجار3 ة بن 40777857038144276محمد ا العل عرفات للمو الثان
خ4 د الرحمن يوسف حسن ابو  ة للبن 40767843238143306ع رمل الثان العل ال
س غنام5 ش خم د  ة بن 40793424938144237ع العل عرفات للمو الثان
ة بن 40774809438144208خالد أحمد محمد زقوت6 العل عرفات للمو الثان
ة للبن 40770513638143573محمود حس محمود شا 7 العل فلسط الثان
ان8 ة للبن 40768359838143473اسعد حسام اسعد الت العل فلسط الثان
ة بن 40711371138144270محمد أحمد رو حجازي9 العل عرفات للمو الثان

م ابوسلطان10 م محمد نع ة بن 40771102738144319نع العل عرفات للمو الثان
ق11 عقوب ق ة للبن 40788219038143598عقوب محمد  العل فلسط الثان
م12 د الرح د ع دالحم د طارق ع دالحم ة بن 40775525538144235ع العل عرفات للمو الثان
دالرحمن مهدي ر عجور13 ة للبن 40768096638143726ع العل حسن الحرازن الثان
ان الجرد 14 د عل ة بن 40773805338144261كرم سع العل عرفات للمو الثان
ح بنات15 ة بن 40779217538144325ح محمد  العل عرفات للمو الثان
حه16 د المنعم ابو ش ة للبن 40770697738143562محمد مازن ع العل فلسط الثان
د  الشط 17 اء ع د ض ة للبن 40778079038143515ع العل فلسط الثان
م محمد محمود ابو سعدە18 ة بن 41233763638144163ابرا العل عرفات للمو الثان
ون19 ي المد ة بن 40735981938144318ن عماد ن العل عرفات للمو الثان
اء محمد محمد حمادة20 ة بن 40709976138144226ض العل عرفات للمو الثان
م محمد العجله21 د الحك س ع ة بن 40792859738144333يو العل عرفات للمو الثان
من فت الخالدي22 ة بن 40772766838144268مجدي أ العل عرفات للمو الثان
ش23 ل عا اد خل ة بن 40772691838144255عمر ا العل عرفات للمو الثان
ف24 رم ال ة للبن 40782820138143480براء فضل ا العل فلسط الثان
ة للبن 40779122738143544محمد ام صول الدحدوح25 العل فلسط الثان
م حمدان شملخ26 ة للبن 40772839338143779محمد ابرا العل حسن الحرازن الثان
د الواحد27 رم ع د ا ة للبن 40783421738143684را عا العل حسن الحرازن الثان
ش28 م ابو الع م ز ابرا ة للبن 40788253938143605ابرا العل حسن الحرازن الثان
ة للبن 40770817138143626احمد مازن رشاد الحلو29 العل حسن الحرازن الثان
د القادر راض سا عوض30 ة بن 70049559138144230ع العل عرفات للمو الثان
د ره خلف 31 صل ع ة بن 40714093838144298محمد ف العل عرفات للمو الثان
اس 32 ل  ة بن 40767716038144258غسان فؤاد جم العل عرفات للمو الثان
ة للبن 40767165038144095ع محمود ع الوزر33 العل أبوذر الغفاري الثان
م سم سالم الح 34 ة للبن 40776562738143442وس رمل الثان العل ال
ة بن 40796829638144294محمد عمر محمد داود35 العل عرفات للمو الثان
د أحمد سعد36 ة للبن 40711496638143827محمود ع العل حسن الحرازن الثان
ە37 ا وائل محمد تن ة للبن 40771462538143694زك العل حسن الحرازن الثان
ودي38 ة للبن 40784155038143975محمد أحمد محمد الدا العل التقوى الثان
ه الداعور39 د القادر عط ة بن 40768259038144291محمد ع العل عرفات للمو الثان
ور40 ل  ة بن 40709452338144218سامر مع خل العل عرفات للمو الثان
ب مهنا41 ة بن 40702958638144287محمد صفوت حس العل عرفات للمو الثان
ة للبن 40778054338143764فراس نهاد أحمد مهنا42 العل حسن الحرازن الثان
ة للبن 40771511938143828محمود فارس حمدي عطا 43 العل حسن الحرازن الثان
ساوي44 ل جمعه البه ة بن 40717873038144306محمود جم العل عرفات للمو الثان
ل شعت45 ة بن 40779367838144168احمد سم خل العل عرفات للمو الثان
مال محمد حس 46 د   ة بن 41065048538144233ع العل عرفات للمو الثان
د محمد مقداد47 ة للبن 40793476938143920زن الدين سع العل التقوى الثان



ان سهمود48 م شع ة بن 40780553038144327يوسف ابرا العل عرفات للمو الثان
د الفتاح طومان49 د  كفاح ع ة بن 40713096238144232ع العل عرفات للمو الثان
د الفتاح اريع50 دالرحمن عالء ع ة للبن 40786000638143510ع العل فلسط الثان
ة بن 40771141538144313محمود مصط محمد ابو حسن 51 العل عرفات للمو الثان
ل محمود ابو سمرە52 د سه ة بن 40771272838144324ول العل عرفات للمو الثان
ة بن 40770232338144290محمد عاطف محمد العمري53 العل عرفات للمو الثان
د عادل ع مو54 ة بن 40767050438144240ع العل عرفات للمو الثان
ة بن 40779492438144309محمود عادل ع الحس 55 العل عرفات للمو الثان
ارنه56 ب حاتم انور الز ة للبن 40778299438143712صه العل حسن الحرازن الثان
اح الددح57 ة بن 40736244138144189ايهاب حسام مص العل عرفات للمو الثان
ك58 ض عدنان سك ة للبن 40783963838143739عدنان نا العل حسن الحرازن الثان
ة للبن 40698711538143701سا جواد حس المشهراوي59 العل حسن الحرازن الثان
ه60 ة بن 40769669938144178أسامة سميح عودة ابو صف العل عرفات للمو الثان
ش61 ة بن 40769309238144315مصط أحمد محمد ابو الطراب العل عرفات للمو الثان
ة62 ي محمد ابوسلم ة بن 40769911538144303محمد  العل عرفات للمو الثان
ة للبن 40775107238143466احمد محمد عقل عوض63 العل فلسط الثان
ي64 ة للبن 40707654638143912رسالن غسان محمود الجع العل التقوى الثان
ل عزام65 ة للبن 40788853638143691رمضان محمد اسماع العل حسن الحرازن الثان
ش66 م الد د ال ش ع ة للبن 40770940138143258حسام  رمل الثان العل ال
د حسن الدلو67 ة بن 40770982338144194اسل عا العل عرفات للمو الثان
ة68 م يوسف محمد ابوسلم دالرح ة للبن 40712492438143511ع العل فلسط الثان
ة للبن 40708671938143816محمد مسلم حمدي مرت 69 العل حسن الحرازن الثان
له70 اء الدين سا لط الع ة للبن 40698713138143932ض العل التقوى الثان
د العكه71 ف رش د ا ة للبن 40783338338143686رش العل حسن الحرازن الثان
اب72 دي ابو ج ة للبن 40775083538143797محمد ر ز العل حسن الحرازن الثان
ة بن 40789838638144321يثم رو نظ ابو عودە73 العل عرفات للمو الثان
م الدردساوي74 ة بن 40793018938144331يوسف محمد ابرا العل عرفات للمو الثان
م شتات75 ة بن 40768851438144198شار أحمد ابرا العل عرفات للمو الثان
م محمد االفرن 76 ة للبن 40784092538108688محمد ابرا األد فلسط الثان
ة للبن 40712438738143570محمد نائل حسن زقوت77 العل فلسط الثان
ة للبن 40783119738143740عزالدين سم فه لولو78 العل حسن الحرازن الثان
م شملخ79 ة للبن 40768420838143414محمد نافذ سل رمل الثان العل ال
اد سعد القصاص80 ة للبن 40768379638143705سعود ا العل حسن الحرازن الثان
ل81 ف كح د رفيق  ة بن 40767798838144239ع العل عرفات للمو الثان
ة بن 40768678138144286محمد سم محمود زغ 82 العل عرفات للمو الثان
ة للبن 40775509938143761فت ماجد فت جودە83 العل حسن الحرازن الثان
ــــج84 ش ف ة للبن 40790927438143965فارس محمد عا العل التقوى الثان
اد محمود ش 85 ة للبن 40770597938144031ح ا العل التقوى الثان
د محمود زغ 86 ة بن 40776526238144292محمد ع العل عرفات للمو الثان
ا87 د الرحمن حسن رجب ابو عطا ة بن 40783058738144228ع العل عرفات للمو الثان
ش88 د صالح حش د ف ة بن 40708749338144244ع العل عرفات للمو الثان
ا عدنان يوسف الحا 89 ة بن 40544999238144183المعتصم  العل عرفات للمو الثان
مه90 م ابو صا ة للبن 40772769238143790محمد جمال ابرا العل حسن الحرازن الثان
ة للبن 40778366138143374محمد خالد امام ضه 91 رمل الثان العل ال
د الع 92 شام ع ة للبن 40709894638143225احمد  رمل الثان العل ال
ة للبن 40784753238143646ام ز منصور الحداد93 العل حسن الحرازن الثان
د فاروق عدنان المهتدي94 ة بن 40767123938144243ع العل عرفات للمو الثان
ل95 ة بن 40793416538144164أحمد جهاد حس اسماع العل عرفات للمو الثان
ة96 ر محمود شام ة للبن 41262671538143815محمد ما العل حسن الحرازن الثان
شه97 ة للبن 40770926038143450يوسف رشاد رزق ابو ع رمل الثان العل ال



ة للبن 40779272038144034يوسف محمد يوسف الخالدي98 العل التقوى الثان
ف حاتم غازي ال 99 ة للبن 40710423138143887أ العل التقوى الثان

ة بن 40793503038144203حسام الدين خالد أحمد البواب100 العل عرفات للمو الثان
اب101 ة للبن 40784660938143498سالم ماجد سالم  العل فلسط الثان
ة للبن 40711111138143641اسالم خ مصط الجما 102 العل حسن الحرازن الثان
ة للبن 40790096838143335عالء عماد رزق الشاف 103 رمل الثان العل ال
م عصفور104 ة للبن 40782574438143355ق لؤي سل رمل الثان العل ال
الدين ابو رمضان105 د خ ة بن 40767717838144301محمد م العل عرفات للمو الثان
اشم أحمد قاسم106 ة بن 40798476438144302محمد  العل عرفات للمو الثان
د الرحمن حسونة107 ة للبن 40708594338143629احمد محمد ع العل حسن الحرازن الثان
دم108 م ص مال ابرا م  ة للبن 40700197338143772ك العل حسن الحرازن الثان
د القادر محمد صا 109 ة بن 40837943638144310محمود ع العل عرفات للمو الثان
ة بن 40792881138144166أحمد رأفت رفيق زقوت110 العل عرفات للمو الثان
د حنون111 د مهاد ع ة بن 40774341838144247ع العل عرفات للمو الثان
ة للبن 40791168438143673حس ع حس ابو غليون112 العل حسن الحرازن الثان
ة للبن 40782519938143714طارق صالح حمدان الحاج احمد113 العل حسن الحرازن الثان
م مهدي114 م سامح سل ة للبن 40776770638143927سل العل التقوى الثان
ش115 م شهاب الدين محمد ابو الع ة بن 40704313238144162ابرا العل عرفات للمو الثان
ة بن 42243236938144201جهاد صالح الدين طه المشهراوي116 العل عرفات للمو الثان
س البنا117 ح خم ة للبن 40709626238143576محمود  العل فلسط الثان
دي أحمد حمدونه118 ة للبن 40772762738143446يزن اوح رمل الثان العل ال
ة بن 40776622938144279محمد جهاد أحمد حامد القرم119 العل عرفات للمو الثان
ة بن 40771733938144190ايهاب داود نا النجار120 العل عرفات للمو الثان
د حس 121 ة بن 40712052638144199بهاء محمد ع العل عرفات للمو الثان
م سلمان قاسم122 ة للبن 40711676338143287سلمان ابرا رمل الثان العل ال
اشم123 اب  د الو ة للبن 40779453638143857يوسف عماد الدين ع العل حسن الحرازن الثان
د124 ي الس د المحسن ج ة بن 40710364738144206حمزة ع العل عرفات للمو الثان
دو125 ة للبن 40776654238143372محمد حامد مصط ابو س رمل الثان العل ال
ة للبن 40778751438144026مهند محمود أحمد حمد126 العل التقوى الثان
ة بن 42400053738144282محمد را يوسف اله 127 العل عرفات للمو الثان
ش128 ا ل د ة بن 40784760738144211خالد إيهاب ن العل عرفات للمو الثان
ون129 ح المد ة بن 40711825638144165احمد خالد  العل عرفات للمو الثان
ة بن 40582953238144254عمار نائل عمر صالح130 العل عرفات للمو الثان
دي131 ة للبن 40782566038143528فايق مدحت فايق الوح العل فلسط الثان
ك132 ف محمود سك ة للبن 40707911038161173ماجد ا اح الثان ادة و األعمالسعاد الص ال
د السالم ابو طبيخ133 ف ع د السالم ا ة بن 41237959638144229ع العل عرفات للمو الثان
ة للبن 40613139138143671حسن ع حسن القم 134 العل حسن الحرازن الثان
س135 م يو ل ابرا م اسماع ة بن 40770969038144159ابرا العل عرفات للمو الثان
د136 م ل م جواد ابرا ة بن 40775552938144160ابرا العل عرفات للمو الثان
م محمد ريع حمودە137 د الحك ة بن 40769917238144329يوسف ع العل عرفات للمو الثان
س138 اسم محمد خ ة بن 40772125738144278محمد  العل عرفات للمو الثان
ة بن 40709739338144214رائد عصام محمد المشهراوي139 العل عرفات للمو الثان
م اسامه احمد حجازي140 ة للبن 40790820138108670ك األد فلسط الثان
ف سالمه اال 141 ة للبن 40712219138143706سالمه ا العل حسن الحرازن الثان
اسل عوض مو142 ة للبن 40782775738143956ع  العل التقوى الثان
ر مصط الغفري143 د ما ة للبن 40785624438143948ع العل التقوى الثان
اس 144 اشم  ا عادل  ة للبن 40778747238143236المعتصم  رمل الثان العل ال
امل شعت145 ل  ة للبن 40710934738143768امل سه العل حسن الحرازن الثان
د السالم مرت 146 ة للبن 40786122838143619احمد عز الدين ع العل حسن الحرازن الثان
ل نمر مطر147 ة بن 40775814338144275محمد اسماع العل عرفات للمو الثان



ة بن 40708429238144328يوسف صالح محمد الزمارە148 العل عرفات للمو الثان
در149 م جالل عمر ق ة للبن 40785084138143457ابرا العل فلسط الثان
دير150 ة للبن 40797970738143524ع محمد أحمد  العل فلسط الثان
ة للبن 40709707038143877احمد فارس محمود شا 151 العل التقوى الثان
د محمد ابو مطر152 د سع ة للبن 40783310238143945ع العل التقوى الثان
دالجواد سم قديح شحادة153 ة بن 40777853938144234ع العل عرفات للمو الثان
د الحجار154 ة للبن 40778035238143752عمرو أحمد ع العل حسن الحرازن الثان
عاوي155 ه الس ة للبن 40783156938143343عمر محمد و رمل الثان العل ال
د صقر156 م محمود الع ة بن 40778037838144263ك العل عرفات للمو الثان
ة للبن 40782826838143292صابر مو حامد عليوە157 رمل الثان العل ال
د النا ع مهرە158 ة بن 40797566338144330يوسف ع العل عرفات للمو الثان
ة159 د محمد محمود شام ة بن 40791789738144265م العل عرفات للمو الثان
لة160 ة للبن 40708659438143835معد عدنان محمد ابونج العل حسن الحرازن الثان
ان161 سام أبو شع ة للبن 40772802138143832مصط محمود  العل حسن الحرازن الثان
ة للبن 40708456538143919زاد نائل زاد ابو عودە162 العل التقوى الثان
ة للبن 40772068938143751عمر ع محمود برغوت163 العل حسن الحرازن الثان
خ164 ة للبن 40786675538134114محمد فالح فؤاد ابو  رمل الثان ال ال
ان مشت165 اس شع ة للبن 40703101238134120مصعب  رمل الثان ال ال
ز لط صا 166 د الع ة بن 40777774738144267مجد ع العل عرفات للمو الثان
د يوسف الشوا167 ة للبن 40775136138108718محمد عا األد فلسط الثان
مر سعود ابوسعدة168 ة للبن 40769057738143408محمد مخ رمل الثان العل ال
ة للبن 40703057638143336عالء مجدي محمد الجملة169 رمل الثان العل ال
د170 ل عب ة بن 40708226238144167احمد زاد جم العل عرفات للمو الثان
ان عودە171 س عادل شع ة بن 40779294438144186أ العل عرفات للمو الثان
م حس ع حس 172 د الحك ة بن 40772849238144322يثم ع العل عرفات للمو الثان
ة للبن 40781989538143591ادي محمد نمر الحتو173 العل فلسط الثان
مان ايوب174 م سل مان نع ة للبن 40768540338143707سل العل حسن الحرازن الثان
ة للبن 40709189138143394محمد عالء الدين محمد ابو عجوە175 رمل الثان العل ال
ة للبن 40772780938143361مجدي ماجد نعمان القصاص176 رمل الثان العل ال
د القادر حمد177 ة للبن 40613141738108728محمد عالءالدين ع األد فلسط الثان
ة بن 41262704438144209خالد أحمد مو الهنداوي178 العل عرفات للمو الثان
د الدردساوي179 ا الع ة بن 40775449838144181اسامه  العل عرفات للمو الثان
اشم180 ة للبن 40775535438108643عماد حازم حامد ابو  األد فلسط الثان
فا181 ة للبن 40791855638143371محمد حازم محمد ال رمل الثان العل ال
س مطيع الشوا182 ة للبن 40711029538143696زد خم العل حسن الحرازن الثان
ة بن 40704546738144272محمد أحمد محمد صالح183 العل عرفات للمو الثان
ة للبن 40709581938134117مدحت رمزي مدحت دغمش184 رمل الثان ال ال
الق185 سام أحمد ش ة للبن 41238122038143581ممدوح  العل فلسط الثان
د المسحال186 ة للبن 40770156438143417محمد وائل سع رمل الثان العل ال
ە187 ة للبن 41230715938143990محمد رضوان عثمان تن العل التقوى الثان
ة بن 40789879038144216زن الدين محمد حمزە حسان188 العل عرفات للمو الثان
ف محمد جرادة189 ة للبن 40709325138143542محمد ا العل فلسط الثان
د190 د الخالق عا امل ع ة للبن 40720434638143624احمد  العل حسن الحرازن الثان
حلوت191 ة للبن 40781910138143683راجح رجا راجح ال العل حسن الحرازن الثان
م192 م طارق محمد اسل ة للبن 40787070838143606ابرا العل حسن الحرازن الثان
ة193 د الرحمن نضال حمزە شام ة للبن 40708566138143935ع العل التقوى الثان
د الجواد صالح194 ة للبن 40710833138161330محمود عالء ع ادة و األعمالجولس الثان ال
ل مهرە195 ل خل ة بن 40792903338144185أم اسماع العل عرفات للمو الثان
م م الدين ج ال 196 ة بن 40708860838144323وس العل عرفات للمو الثان
د  عمر حسب 197 ة للبن 40793130238143807محمد ع العل حسن الحرازن الثان



ة للبن 40779795038143386محمد صالح أحمد الحداد198 رمل الثان العل ال
ة للبن 40709704738143340عمر ز محمود الدحدوح199 رمل الثان العل ال
س200 ة للبن 40736239138144139مصط حسن أحمد يو العل أبوذر الغفاري الثان
م المغر 201 د محمد ابرا ة بن 40786909838144245ع العل عرفات للمو الثان
د حماد202 ة بن 40708649538144277محمد ايهاب ع العل عرفات للمو الثان
د ج ص الشوا203 ة بن 40772121638144238ع العل عرفات للمو الثان
ة بن 40777224338144296محمد فايز حس حماد204 العل عرفات للمو الثان
د دلول205 د السالم ع ة للبن 40775092638108444نورالدين ع رمل الثان األد ال
س206 م أحمد يو ة بن 40736056938144269محمد ابرا العل عرفات للمو الثان
ة للبن 40767090038143715عادل غسان عادل جعرور207 العل حسن الحرازن الثان
ل زاد الحجار208 ة بن 40768941338144281محمد خل العل عرفات للمو الثان
د الرحمن الصوري209 ة للبن 42224072138144013محمود احمد ع العل التقوى الثان
اشم كشكو210 ة للبن 40787125038143427مصط محمود  رمل الثان العل ال
ف211 ة للبن 40776638538143893اسل حسن صالح ال العل التقوى الثان
ح عامر ابو منيع212 م  ة للبن 40776826638109302ابرا األد جولس الثان
اشم االغا213 شام  ة بن 40697303238144174احمد  العل عرفات للمو الثان
اري214 د ال ا رجب ع ة للبن 40711035238143818محمد  العل حسن الحرازن الثان
ة215 ة للبن 40767346638134139شادي احمد ز ابوطق ال أبوذر الغفاري الثان
م أحمد حس 216 د ال د ع ة بن 40777380338144241ع العل عرفات للمو الثان
م المهتدي217 د ال ة للبن 40767714538143462احمد سا ع العل فلسط الثان
كر218 د ابو  د المج ة للبن 40794591438143632احمد يوسف ع العل حسن الحرازن الثان
فا219 ة للبن 40772858338143679خالد راح صالح ال العل حسن الحرازن الثان
ر شا 220 ة للبن 40776784738143896الل عرفه شا العل التقوى الثان
ة للبن 40789109238144007محمد نائل نزار مهدي221 العل التقوى الثان
ة للبن 40772609038144102مازن مجدي حسن المعصوا 222 العل أبوذر الغفاري الثان
ة للبن 40791894538143710صالح منذر صالح فروانة223 العل حسن الحرازن الثان
من محمود االشقر224 رم أ ة للبن 40771033438143642ا العل حسن الحرازن الثان
صل أحمد حرز225 ة للبن 40710511338108908عادل ف األد حسن الحرازن الثان
د الهادي مطر226 ة للبن 40616991238144045احمد صالح ع العل أبوذر الغفاري الثان
له227 م راغب ع ابو ل ة للبن 40712507938143604ابرا العل حسن الحرازن الثان
م ابو القمصان228 ة للبن 40772888038143762فراس خالد ابرا العل حسن الحرازن الثان
ة للبن 40784416638143793محمد خالد محمد رضوان229 العل حسن الحرازن الثان
ة للبن 40785754938144018محمود مازن محمد سمور230 العل التقوى الثان
م ايهاب فت العالول231 ة للبن 40703838938143770ك العل حسن الحرازن الثان
ة للبن 40792020638143805محمد عادل محمد صوان232 العل حسن الحرازن الثان
دە233 ل ع ة للبن 40767148638143817محمد نا اسماع العل حسن الحرازن الثان
د السالم داود234 دالرحمن عاطف ع ة للبن 40775341738143724ع العل حسن الحرازن الثان
ة بن 40786290338144273محمد أحمد محمود زغ 235 العل عرفات للمو الثان
در236 شام يوسف ق ة للبن 40708146238143469احمد  العل فلسط الثان
ي237 م الخ د  ماجد نع ة للبن 40776985038143719ع العل حسن الحرازن الثان
فا238 د ال ة للبن 40775355738143867احمد راض سع العل التقوى الثان
ة بن 40777994138144299محمد ماجد محمد مقداد239 العل عرفات للمو الثان
ان محمد شملخ240 ة للبن 40776899338108539الل شع األد فلسط الثان
ة للبن 40767160138143908خالد مجدي أحمد برات241 العل التقوى الثان
ض فايز ابو حامدە242 ة للبن 40768861338143759فايز نا العل حسن الحرازن الثان
صور243 م عاطف  ة للبن 40716925938143746عمر ابرا العل حسن الحرازن الثان
م شحادة244 ة للبن 40775513138109555محمد عاطف ابرا األد جولس الثان
ة للبن 40775091838143837مهند ز محمد دلول245 العل حسن الحرازن الثان
ا ع الحلو246 ة للبن 40781862438143745ع  العل حسن الحرازن الثان
د 247 ة للبن 40837544238108943ع زاد ع ع األد حسن الحرازن الثان



ف زقوت248 د عف ة بن 40782742738144212خالد عا العل عرفات للمو الثان
حلوت249 م ال ة للبن 40698673738108475احمد حمدي ابرا األد فلسط الثان
د الرزاق الدحدوح250 دالرزاق عماد ع ة للبن 40790122238143314ع رمل الثان العل ال
ة للبن 40709914238144000محمد عطا ع سالم251 العل التقوى الثان
م صالحه252 ة للبن 40772011938144106محمد احمد سل العل أبوذر الغفاري الثان
در253 د محمد ق ة للبن 40711323238143390محمد عا رمل الثان العل ال
اد رجب ع 254 ة للبن 40791310238143206أحمد ا رمل الثان العل ال
حلوت255 ة للبن 40770482438143614احمد سامح عطا ال العل حسن الحرازن الثان
ف256 ل  م خالد خل ة بن 40776781338144161إبرا العل عرفات للمو الثان
اس257 ة للبن 40838261238143976محمد اسعد ع ع العل التقوى الثان
د الرحمن كرم محمد زرندح258 ة للبن 40796940138143304ع رمل الثان العل ال
م الصادق259 ل ابرا م خل ة للبن 40710512138143861ابرا العل التقوى الثان
م الصواف260 ة بن 40768632838144176احمد يوسف ابرا العل عرفات للمو الثان
ل أحمد زقوت261 ة بن 40711758938144332يوسف ن العل عرفات للمو الثان
ش262 من صالح عا ة بن 41238115438144223صالح أ العل عرفات للمو الثان
ة بن 40770738938144205حسن عالء حسن الحاج263 العل عرفات للمو الثان
ة للبن 40778601138143526فادي طارق مصط ابو رمضان264 العل فلسط الثان
ان عامر265 ة للبن 40794415638143974محمد أحمد شع العل التقوى الثان
ه266 ة للبن 40711252338143672حسن محمد ع حسن ابو عش العل حسن الحرازن الثان
در أحمد زمو267 ة للبن 40778131938143609احمد  العل حسن الحرازن الثان
ة للبن 40790229538143521عالء نا محمد حمودە268 العل فلسط الثان
ل رأفت قروط269 ة للبن 40779327238143487حسام ن العل فلسط الثان
طه270 م قن ة للبن 40790378038143909خالد وائل ابرا العل التقوى الثان
ل المغ 271 ة للبن 42243377138143616احمد طالل اسماع العل حسن الحرازن الثان
ة للبن 40791350838143285سا عماد سا المد 272 رمل الثان العل ال
ة للبن 42121141838143393محمد عصام محمود ابو شماله273 رمل الثان العل ال
د سعدي اال 274 ف ع ة للبن 40770021038134133ا ال أبوذر الغفاري الثان
ر خالد العكه275 ة للبن 40710909938143331عز الدين ما رمل الثان العل ال
ام276 ة للبن 40777241738109016محمود محمد راسم ص األد حسن الحرازن الثان
ان277 ل يوسف عل ة بن 40704194638144227طارق جم العل عرفات للمو الثان
ة للبن 40778820738143564محمد مجدي سلمان ابو القم 278 العل فلسط الثان
ة للبن 40710106238143697زدان رأفت زدان عليوة279 العل حسن الحرازن الثان
اء الدين فاروق نور280 ة للبن 70000763638108949فاروق ض األد حسن الحرازن الثان
ل281 ل اسماع ة للبن 40772223038143592شام سم اسماع العل فلسط الثان
ة للبن 40785917238143415محمد نزار زاد حلس282 رمل الثان العل ال
فا283 ة للبن 40711387738143404محمد محمد ع حسن ال رمل الثان العل ال
ة للبن 40770127538134161مصعب ص محمد نصار284 ال أبوذر الغفاري الثان
اد محمود العجله285 م ا ة للبن 40770403038143373محمد ح رمل الثان العل ال
ان شملخ286 ان اسامه شع ة للبن 40793230038143291شع رمل الثان العل ال
در287 ر عمر ق ر زا ة للبن 40774171938143299طا رمل الثان العل ال
م الهندي288 د ال ة للبن 40768036238144101كرم حس ع العل أبوذر الغفاري الثان
ة للبن 40791268238143688رفعت مؤمن رو الشوا289 العل حسن الحرازن الثان
ان يوسف الوص 290 ة للبن 40778081638134107طارق شع رمل الثان ال ال
ة للبن 40782082838109206محمد خالد فت مقداد291 األد عدنان العل الثان
ة للبن 40777111238108786مصط محمود مصط الفار292 األد فلسط الثان
د ره الجزار293 ة للبن 40767102338108532براء رائد ع األد فلسط الثان
فا294 مال مجدي ال ة للبن 40776977738143625احمد  العل حسن الحرازن الثان
ة للبن 40770060838143357مازن محروس ام شحي 295 رمل الثان العل ال
د نهاد يوسف الثالثي 296 ة للبن 40771208238143776م العل حسن الحرازن الثان
از 297 ا حسن ال ة بن 40792332538144264لؤي  العل عرفات للمو الثان



خ298 م أحمد ابو  ة بن 40768040438144304محمود ابرا العل عرفات للمو الثان
ة بن 40769000738144274محمد احمد مو محمد حمادة299 العل عرفات للمو الثان
د الرزاق سعدي الشوا300 ة للبن 40770858538143704سعدي ع العل حسن الحرازن الثان
ة للبن 40770212538143354قسام رائد محمد ال 301 رمل الثان العل ال
د ره ع طومان302 ة للبن 40767399538144033يوسف ع العل التقوى الثان
ب رأفت مطر رحان303 ة للبن 40775123938143900حب العل التقوى الثان
ة للبن 40770229938143263حسن عماد محمد ابو حجر304 رمل الثان العل ال
دي305 ة للبن 40774304638143397محمد عمر فواز الوح رمل الثان العل ال
عقوب صالح306 ة للبن 40793068438143866أحمد جا  العل التقوى الثان
ة للبن 40714691938143881أحمد محمد فايز كفينه307 العل التقوى الثان
ل308 ه الهب د عط ة للبن 40772703138134140شادي سع ال أبوذر الغفاري الثان
حه309 س محمود فايز مل ة للبن 40770431138143892ا العل التقوى الثان
ة للبن 40712008838144113محمد ر مطيع الغزا 310 العل أبوذر الغفاري الثان
اد حسن الرو 311 ة بن 40718841638144192اسل ا العل عرفات للمو الثان
ة بن 40779239938144179اسامه عارف عامر السعاف 312 العل عرفات للمو الثان
ل صالح حنونه313 ة للبن 40781960638143499صالح الدين خل العل فلسط الثان
ة للبن 40779670538143782محمد اسامه محمد حماد314 العل حسن الحرازن الثان
ة للبن 40783010838108461يوسف حسام أحمد الشيخ315 رمل الثان األد ال
د فت فت قروط316 ة للبن 40787141738143735ع العل حسن الحرازن الثان
شام محمد حسونة317 ة للبن 40792819138143894براء  العل التقوى الثان
ر سعدي عجور318 ة للبن 40767231038143709ف الدين ما العل حسن الحرازن الثان
ل فرحان الزايغ319 ة للبن 40787234038143223احمد ن رمل الثان العل ال
ف320 د اللط ة للبن 40775365638143435مو صالح مو ع رمل الثان العل ال
اد321 د مسعود ع ة للبن 40779313238143229ادم ول رمل الثان العل ال
دوان322 ر سالم  ة للبن 40720509538143382محمد زا رمل الثان العل ال
صل حس محمد ابو القمصان323 ة للبن 40783837438143966ف العل التقوى الثان
ان زملط324 م شع ة للبن 40779161538144105محمد ابرا العل أبوذر الغفاري الثان
ل الصايغ325 ستو خل ل خ ة للبن 40770124238143681خل العل حسن الحرازن الثان
ه326 د الرؤوف ابو ح د محمود ع ة للبن 40772070538161215ول اح الثان ادة و األعمالسعاد الص ال
د برات327 د حسن سع ة للبن 40768143638143925سع العل التقوى الثان
مر328 مان مخ ة للبن 40776728438143617احمد عادل سل العل حسن الحرازن الثان
اين329 م أحمد شحدە غ ة للبن 40783302938108248ابرا رمل الثان األد ال
اشف330 م محمد رستم ال دال ة للبن 40708759238143513ع العل فلسط الثان
م الديراوي331 د الحل مال ع ة للبن 40793269838108359عمرو  رمل الثان األد ال
ه332 ة للبن 40783297138143645ام انور ج ابو عل العل حسن الحرازن الثان
ة للبن 40782450738144004محمد ماجد محمد سمور333 العل التقوى الثان
د334 اشم احم ا  ة للبن 40785639238143597ح  العل فلسط الثان
سو335 س دالرحمن غسان خالد  ة للبن 40783384738108334ع رمل الثان األد ال
د الحافظ ابو الخ 336 د  محمد ع ة للبن 40771552338143938ع العل التقوى الثان
ة للبن 41243188438143436نادر محسن ص الحلو337 رمل الثان العل ال
امل برزق338 د  منصور  ة للبن 40527172738134109ع رمل الثان ال ال
ة للبن 40768296238143486حسام محمود رجب حماد339 العل فلسط الثان
د340 م سم أحمد الس ة للبن 40776888638143850وس العل حسن الحرازن الثان
ة للبن 40772866638143380محمد رفيق مصط الجعفراوي341 رمل الثان العل ال
الو 342 ة للبن 40791063738143209أحمد خالد محمد  رمل الثان العل ال
ة بن 41233653938144317معتصم حسن محمد حمودە343 العل عرفات للمو الثان
ان عطا 344 ة للبن 40711098038161206مهران عمار شع اح الثان ادة و األعمالسعاد الص ال
ة بن 40768158438144288محمد طارق مصط ال 345 العل عرفات للمو الثان
ك346 امل سك ة للبن 40707725438143459احمد جمال  العل فلسط الثان
د الرمالوي347 م ع س سل ة للبن 40786071738143242أ رمل الثان العل ال



م مصلح348 ة للبن 40776571838143213أحمد رمزي ابرا رمل الثان العل ال
ب سكر349 ة للبن 40770695138143801محمد سالم أد العل حسن الحرازن الثان
ب350 ة بن 40787170638144305محمود ايهاب محمود الط العل عرفات للمو الثان
سام ابو غليون351 ة للبن 40767051238143481سام ع  العل فلسط الثان
د الهادي أبو خوصة352 رم ع ة للبن 40784116238109026مصعب ا األد حسن الحرازن الثان
م جراد353 ل سل ة للبن 40785477738108559حمزة سه األد فلسط الثان
ة354 دة سا ج ابو عل ة للبن 40774422638143738عب العل حسن الحرازن الثان
لوب355 مان ابو  ة للبن 40776807638144017محمود فت سل العل التقوى الثان
ف الدين يوسف عرفات عواجه356 ة للبن 40711477638143708س العل حسن الحرازن الثان
ة للبن 40782623938143501طارق ع محمد ابوسعدة357 العل فلسط الثان
ب358 ة للبن 40706592938143547محمد حسن يوسف الخط العل فلسط الثان
ب359 ة للبن 40793170838109781محمود حسن محمد الخط األد سا العل الثان
ة360 ا زاد جند ة للبن 40778016238143494خالد  العل فلسط الثان
ة للبن 40785846338144070حمدان عاطف مصط مقداد361 العل أبوذر الغفاري الثان
ل ابو حامد362 د محمود اسماع ة للبن 40785633538143830م العل حسن الحرازن الثان
ه عليوة363 ة للبن 40792473738108940عمر محمد سالم وج األد حسن الحرازن الثان
شوان364 ش جمعة  ة للبن 40767134638108108احمد جمعه  األد ز العل الثان
اب محمود مهنا365 د الو ة بن 40792065138144311محمود ع العل عرفات للمو الثان
ون366 ة بن 40775839038144249ع را حسن المد العل عرفات للمو الثان
ة للبن 40778047738143758فؤاد حازم فؤاد عطا 367 العل حسن الحرازن الثان
ة بن 40771412038144293محمد عطا أحمد شا 368 العل عرفات للمو الثان
ر محمد نصار369 ة بن 40778859538144289محمد طا العل عرفات للمو الثان
ان370 ة للبن 40767397938108744محمد محمود أحمد أبو شع األد فلسط الثان
ة للبن 40783214638143488حسن را حسن ع 371 العل فلسط الثان
ة للبن 40768477838143418محمد وائل مصط ابو عا 372 رمل الثان العل ال
د373 د ز دالحم ف الدين رأفت ع ة للبن 40770371938144079س العل أبوذر الغفاري الثان
ة للبن 40791641038108869ثائر ع محمد ابو  374 األد حسن الحرازن الثان
ون375 د المد س ع سع ة بن 40777866138144187ا العل عرفات للمو الثان
ب376 ة بن 40777837238144271محمد أحمد محمد الخط العل عرفات للمو الثان
ة للبن 40705217438108480احمد زاد محمد مسعود377 األد فلسط الثان
ر حمدي لظن378 ة للبن 40711308338143268حمدي ما رمل الثان العل ال
شام حل حسن379 ة للبن 40768609638143416محمد  رمل الثان العل ال
ل الجاوي380 اد خل ة للبن 40787202738143978محمد ا العل التقوى الثان
ان ن381 ان طارق شع ة للبن 40735930638143930شع العل التقوى الثان
ه382 د ابو تا د الحم ر ع ة بن 40777587338144253عماد سا العل عرفات للمو الثان
ة للبن 40711455238143464احمد فخري أحمد القدوة383 العل فلسط الثان
ة للبن 40771192838108985محمد ز حسن الشن 384 األد حسن الحرازن الثان
د ع شملخ385 ة للبن 40776827438143252الل م رمل الثان العل ال
د ره ابو عمرة386 ة للبن 40771329638143276خالد جهاد ع رمل الثان العل ال
ة للبن 40779016138144158يوسف محمد يوسف الفرا 387 العل أبوذر الغفاري الثان
اسم اسعد الدلو388 ة للبن 40785680638108705محمد  األد فلسط الثان
ة للبن 40708613138108293شار حسام محمد االشقر389 رمل الثان األد ال
ل390 س محمد ج ة للبن 40785843038143259حسام خم رمل الثان العل ال
د عقل391 د الحم ة للبن 40713741338143884أسامه عالء ع العل التقوى الثان
د خالد ماجد الم 392 ة للبن 70049530238143731ع العل حسن الحرازن الثان
ة للبن 40787030238109357ايهاب سا رمضان خروب393 األد جولس الثان
نا394 م فايز  ة للبن 40779745538108658فايز ابرا األد فلسط الثان
ل395 ة للبن 40609654538134118مصط خالد ع الط رمل الثان ال ال
ة للبن 40772591038143368محمد جمال محمد الس 396 رمل الثان العل ال
ة للبن 40777979238144053احمد محمد عدنان االستاذ397 العل أبوذر الغفاري الثان



ة بن 40768762338144225صقر خالد توفيق حسونه398 العل عرفات للمو الثان
ا محمد حرارة399 ة للبن 40711617738143532كرم  العل فلسط الثان
ة للبن 40785626938143529فراس حاتم ع الشا 400 العل فلسط الثان
ل شب 401 ة للبن 40774529838143957ع حسن جم العل التقوى الثان
ة للبن 40789763638143700سامر ز عدنان الع 402 العل حسن الحرازن الثان
د دلول403 ة للبن 40777671538161106احمد محمد سع اح الثان ادة و األعمالسعاد الص ال
اد أحمد ع الوزر404 ة للبن 40778066738108524ا األد فلسط الثان
س حمودە405 دالرحمن اسعد خم ة للبن 40793527938109727ع األد سا العل الثان
ة للبن 40778305938143489حمزە أحمد محمد الجراح406 العل فلسط الثان
ر مسعود ابو زور407 ة للبن 40791215338143563محمد ما العل فلسط الثان
فارنه408 ة للبن 40707676938143410محمد موفق عدنان ال رمل الثان العل ال
د جابر409 د محمد ع ة للبن 40792760738108343ع رمل الثان األد ال
د محمد الشندغ 410 ة للبن 40770051738143992محمد سع العل التقوى الثان
خ411 ة للبن 40776663338143984محمد جمال حسن ابو  العل التقوى الثان
مال العم 412 ة للبن 40790176838143453يوسف نعمان  رمل الثان العل ال
م االغا413 م مروان سل ة بن 40695752238144219سل العل عرفات للمو الثان
ش414 ر محمد عا ة بن 40767274038144300محمد ما العل عرفات للمو الثان
د المع السو 415 كر ع ة للبن 40712399138143607احمد ابو  العل حسن الحرازن الثان
دي416 ة للبن 41237281538144072حمزە جمعه يوسف العا العل أبوذر الغفاري الثان
د417 مان رجب عا دالرحمن سل ة للبن 40784278038143310ع رمل الثان العل ال
ة للبن 40793176538109497ق حس أحمد ابو محرم418 األد جولس الثان
ل خالد زدان سالم419 ة للبن 40783489438109196محمد اسماع األد عدنان العل الثان
ر سمارە420 ا شا ة للبن 40790071138143631احمد  العل حسن الحرازن الثان
م عمر محمد حسونة421 ة للبن 40707587838144038ابرا العل أبوذر الغفاري الثان
ك422 ة للبن 40783259138143270حمزە عالءالدين فه سك رمل الثان العل ال
ل حمدان شملخ423 د اسماع ة للبن 40767684038143318ع رمل الثان العل ال
ل أحمد جرس424 ة للبن 40708154638144023مع جم العل التقوى الثان
رە425 م ك م محمد ابرا ة للبن 40790994438161212وس اح الثان ادة و األعمالسعاد الص ال
حه426 ل محمود مل ر ن ة بن 40782911838144221شا العل عرفات للمو الثان
ة للبن 40708629738143608احمد انور حس اللدعه427 العل حسن الحرازن الثان
د  زقوت428 اسم ع ة للبن 40787047638144148نور الدين  العل أبوذر الغفاري الثان
د ال حلس429 ة للبن 40783453038109439عاصم نائل ع األد جولس الثان
د الرحمن صالح430 ة للبن 40783096738161271سا منذر ع ادة و األعمالجولس الثان ال
د  محمد محمود شحادة431 ة للبن 40770119238109724ع األد سا العل الثان
د محمود شا 432 م ع ة بن 40770523538144262ك العل عرفات للمو الثان
ة للبن 40767381338108907طه حامد طه برات433 األد حسن الحرازن الثان
د مشت434 ة للبن 40791156938143702اج محمود ع العل حسن الحرازن الثان
مان ابو برايو435 س سل ة للبن 40711464438143748عمر خم العل حسن الحرازن الثان
نا 436 ة للبن 40784198038144054احمد محمود أحمد ال العل أبوذر الغفاري الثان
م مقداد437 ة للبن 40791185838143421محمود زاد ابرا رمل الثان العل ال
اح زقوت438 من مص ة للبن 40781979638109643يوسف أ األد جولس الثان
ة للبن 40784993438109746عمر جمال محمد ابو زنادە439 األد سا العل الثان
د440 ة للبن 40708909338108804نضال موفق محسن ابو حم األد فلسط الثان
اد441 م طلب ع ة للبن 40785025438143360مجد نع رمل الثان العل ال
ب صهيون442 سام د ة للبن 40702848938108328عاصم  رمل الثان األد ال
د الدحدوح443 ة للبن 40784761538143644امجد عادل عب العل حسن الحرازن الثان
ل اسعد عطا 444 ب سه ة للبن 40711836338143713صه العل حسن الحرازن الثان
ور445 ة بن 40786964338144197براء محمد مصط  العل عرفات للمو الثان
ا 446 س ال م خم دال ة للبن 40771643038143216احمد ع رمل الثان العل ال
ب447 ة للبن 40774006738144129محمد محمود صابر د العل أبوذر الغفاري الثان



ا جمعه طشطاش448 ة للبن 40767227838108349عدي  رمل الثان األد ال
م نصار449 ة بن 40708427638144204حسام طلب ابرا العل عرفات للمو الثان
ون450 ة للبن 40710519638143845نور الدين فايز عوض المد العل حسن الحرازن الثان
لوب451 د عمر محمد ابو  ة للبن 40776794638143322ع رمل الثان العل ال
م مسعود452 ا ابرا ة للبن 41262625138143272حمزە  رمل الثان العل ال
سو453 س ان خالد  ه سف ة للبن 40776545238143431معاو رمل الثان العل ال
دان454 م س م مأمون ابرا ة للبن 40793155938143204ابرا رمل الثان العل ال
ة بن 41228205538144224ص محمد ص عوض 455 العل عرفات للمو الثان
د سالمة456 رم س ة للبن 40772893038143593يثم ا العل فلسط الثان
ة للبن 40774419238143583مهند رائد حسن ع 457 العل فلسط الثان
دي الشلتو 458 ة للبن 40767720238143212احمد رشدي ز رمل الثان العل ال
نه459 س محمد أحمد ف ة للبن 40779058338143890أ العل التقوى الثان
ل شحته الدلو460 ة للبن 40775399538109312احمد خل األد جولس الثان
ب461 ة بن 40772458238144307محمود ر سعد الدين حب العل عرفات للمو الثان
ا محمد ساق 462 ة للبن 40709338438143800محمد زك العل حسن الحرازن الثان
ل ابو العوف463 مال خل ة للبن 40707751038143403محمد  رمل الثان العل ال
ف464 ل احمد عف ة للبن 40766252738143703سعد محمد جم العل حسن الحرازن الثان
ش465 ل عا ل خل ة للبن 40712358738144009محمد ن العل التقوى الثان
م وائل محمد مشت466 ة للبن 40790950638143594وس العل فلسط الثان
ل467 ل د عالء طلب  ة للبن 40772639738143516ع العل فلسط الثان
م468 دالرحمن عصام ع اسل ة للبن 40797517638143509ع العل فلسط الثان
م الغوله469 ة للبن 40771457538108662فراس من سل األد فلسط الثان
د الصوري470 د الحم ف ع د اللط ة للبن 40779344738143998محمد ع العل التقوى الثان
د النا زاد الدحدوح471 ة للبن 40768276438143423محمود ع رمل الثان العل ال
سمان472 م مسعود ع  ة للبن 40787063338109501ك األد جولس الثان
س رمضان البورنو473 ة للبن 40775158538143689رمضان خم العل حسن الحرازن الثان
ون474 س المد س محمد ت ة بن 40697422038144200ت العل عرفات للمو الثان
ة للبن 40768944738108755محمد نافذ محمد الغفري475 األد فلسط الثان
ف محمود طه476 ة للبن 40771976438144014محمود ا العل التقوى الثان
ة للبن 40771063138108464يوسف محمد رجب رضوان477 رمل الثان األد ال
ز478 د الع ة للبن 40772740338143356لؤي محمود عوض ع رمل الثان العل ال
ن479 ة للبن 40710817438143883احمد يوسف ادرس ابو العم العل التقوى الثان
د ره داود480 د توفيق ع ة للبن 40783241938109459ع األد جولس الثان
ل ج 481 ة بن 40790448138144196براء خالد اسماع العل عرفات للمو الثان
ب482 ل الخط ة بن 40793456138144266مازن حاتم خل العل عرفات للمو الثان
ل483 ة للبن 40783509938143789محمد ايهاب سعدي كح العل حسن الحرازن الثان
فا484 ة للبن 40767162738108381محمد خالد زاد ال رمل الثان األد ال
د الرزاق المناعمه485 ة للبن 40711874438144065براء وائل ع العل أبوذر الغفاري الثان
م محمد ريع دردونه486 ة للبن 40777245838143448يوسف ابرا رمل الثان العل ال
مان ابو عودە487 مان سل ا سل ة للبن 40790606438161243المع  ادة و األعمالجولس الثان ال
ة للبن 40767326838109359اسل حامد حمدي الزنط488 األد جولس الثان
ة للبن 40786277038108707محمد حاتم محمد االفرن 489 األد فلسط الثان
ه490 ة للبن 40777300138143575محمود مع محمد العكش العل فلسط الثان
د منصور491 ة للبن 40772149738143220أحمد محمد سع رمل الثان العل ال
ة للبن 40711790238143383محمد سا اسحق كساب492 رمل الثان العل ال
ل فرحات493 ل عزام اسماع ة بن 40783433238144182اسماع العل عرفات للمو الثان
ض رمضان غ 494 ة للبن 40708856638109188مجد نا األد عدنان العل الثان
ز مهنا495 د الع ة للبن 40783930738109476عالء حسام ع األد جولس الثان
ي496 س محمود الجع ة للبن 40781964838143824محمود ت العل حسن الحرازن الثان
ة بن 40782131338144257عمر محمد عز الدين ابو الحس 497 العل عرفات للمو الثان



مان ابو حمد498 ة للبن 40791089238109773محمد ن سل األد سا العل الثان
ة للبن 40783434038161141سعد مازن سعدي عجور499 اح الثان ادة و األعمالسعاد الص ال
ة للبن 40782748438143551محمد صابر محمد عواد500 العل فلسط الثان
ة للبن 40778226738143620احمد عماد محفوظ مطر501 العل حسن الحرازن الثان
ة للبن 40783076938144061امجد بهجت محمد ابو حطب502 العل أبوذر الغفاري الثان
س محمد جمال الفرا 503 ة للبن 40710197138143891ا العل التقوى الثان
ة للبن 40772537338144136م الدين توفيق فارس شحادة504 العل أبوذر الغفاري الثان
اشه505 د ع د المج د وائل ع د المج ة للبن 40769455338143721ع العل حسن الحرازن الثان
تف506 ة للبن 40774454938109567محمد مؤمن داود الش األد جولس الثان
م محمد احمد زدان507 ة للبن 40711062638109650ابرا األد سا العل الثان
ه الطي 508 ة بن 40790520738144260قاسم أحمد عط العل عرفات للمو الثان
يح509 د ص د حامد ول ة للبن 40772649638143595ول العل فلسط الثان
ل نزار زقوت510 ة للبن 40777235938143986محمد خل العل التقوى الثان
م511 ز اسل د الع ة للبن 40782712038143364محمد اسامه ع رمل الثان العل ال
ة للبن 40767786338143825محمود حسن سالم الشكري512 العل حسن الحرازن الثان
انه513 ل محمود ش ة للبن 40777879438143743ع جم العل حسن الحرازن الثان
دو514 ف ع ابوع ة للبن 40779077338143744ع نا العل حسن الحرازن الثان
م ابو رالة515 د الرح د ره ع م ع د الرح ة للبن 40717545438143505ع العل فلسط الثان
د سالم516 دالفتاح نضال ع ة للبن 40781940838143727ع العل حسن الحرازن الثان
عقوب مهدي517 ة للبن 40791148638144140مصط سالم  العل أبوذر الغفاري الثان
فا518 ة للبن 40778237438108353عالء محمد حمزە ال رمل الثان األد ال
اوي519 ة للبن 40768435638144024مع سم محمود اله العل التقوى الثان
ة للبن 40768945438161208مهند محمود محمد النمر520 اح الثان ادة و األعمالسعاد الص ال
ع521 ة للبن 40786217638134153محمد جعفر عالء ع كت ال أبوذر الغفاري الثان
ف صالح عطا 522 من ا ة للبن 40792791238143652ا العل حسن الحرازن الثان
د المسحال523 د رائد ع ة للبن 40772818738143755ع العل حسن الحرازن الثان
ة للبن 40787071638161160عزالدين طالل محمد الحلو524 اح الثان ادة و األعمالسعاد الص ال
امل دلول525 ة للبن 40791844038143561محمد ماجد  العل فلسط الثان
مان عدنان خلة526 ة للبن 40768155038143951عدنان سل العل التقوى الثان
ر محمود مطر527 ة للبن 40769599838143972مجد ما العل التقوى الثان
ة للبن 40773824438143210أحمد رائد محمد العامودي528 رمل الثان العل ال
ة للبن 40783484538161260حس عالء حس العامودي529 ادة و األعمالجولس الثان ال
ف حبوب530 د اللط ة للبن 40712138338143871احمد صالح ع العل التقوى الثان
اب531 د ابو ج د الحم ة للبن 40772012738144125محمد عماد ع العل أبوذر الغفاري الثان
د532 م ل ة بن 40774211338144284محمد زاد ابرا العل عرفات للمو الثان
د رجب سالم533 ة للبن 40790053938109585محمد ول األد جولس الثان
د534 ة للبن 40719164238144108محمد حسام محمد عا العل أبوذر الغفاري الثان
ة535 ب نضال محمد ابوسلم ة للبن 40711338038134141صه ال أبوذر الغفاري الثان
ە536 ة للبن 40775342538108753محمد مو رمضان ص األد فلسط الثان
د  عاشور537 ة للبن 40709960538143445ح سعد ع رمل الثان العل ال
د النا فضل حس 538 ة للبن 40782808638134113محمد ع رمل الثان ال ال
ل الت 539 اب خل ل الرحمن د ة للبن 40786975938134104خل رمل الثان ال ال
د الهادي شملخ540 اسط ع د ال د ع ة للبن 40786987438143320ع رمل الثان العل ال
م فارس زرد541 ة للبن 40603039538143472اسامه ابرا العل فلسط الثان
ة للبن 40704346238109512مأمون سا حسن ع542 األد جولس الثان
كر543 ة بن 40771783438144295محمد عو محمد  العل عرفات للمو الثان
ل مطر544 مال جم س  ة بن 40771925138144188ا العل عرفات للمو الثان
م حندوقه545 ة للبن 40708423538108738محمد فادي ابرا األد فلسط الثان
ف مشت546 من  ة للبن 40793661638108323ف أ رمل الثان األد ال
فا547 ة للبن 40711271338143669حسن أحمد عو ال العل حسن الحرازن الثان



ي548 ة للبن 40790624738143811محمد فايز يوسف النع العل حسن الحرازن الثان
ل549 دو ة للبن 40707692638143985محمد خالد محمود ال العل التقوى الثان
ة للبن 40785078338108382محمد خالد محمود عودە550 رمل الثان األد ال
ل أحمد حمادة551 ة للبن 40772674438144111محمد خل العل أبوذر الغفاري الثان
ارون ع بنات552 ة للبن 40767334238134145عزالدين  ال أبوذر الغفاري الثان
لح553 ان  ة للبن 40790866438144016محمود حس شع العل التقوى الثان
د554 ة للبن 40782017438143711ص ران ص الس العل حسن الحرازن الثان
د اسامه محمد النا 555 ة للبن 40782590038143944ع العل التقوى الثان
م ابو راس556 د النع ة للبن 40710445438108379محمد حافظ ع رمل الثان األد ال
ا حسان557 د ال ة للبن 40616682738109499كرم نا ع األد جولس الثان
ب558 ة للبن 40785898438109493فاروق نا حسن سالم د األد جولس الثان
ا 559 ا محمد ابو  ة بن 42121043638144173احمد  العل عرفات للمو الثان
ة للبن 40772783338143267حمدان خالد حمدان حمادة560 رمل الثان العل ال
د561 م ل د ابرا ة للبن 40793294638144145مهند ع العل أبوذر الغفاري الثان
ة للبن 40782974638143376محمد خالد محمود االشقر562 رمل الثان العل ال
ة للبن 40790787238144107محمد اسعد محمود عطا563 العل أبوذر الغفاري الثان
ل مصبح564 ة للبن 40772749438108988محمد سالم جم األد حسن الحرازن الثان
صل عطا 565 ض ف صل نا ة للبن 40770869238108952ف األد حسن الحرازن الثان
ب566 ة للبن 40775374838109316احمد عامر محمد الخط األد جولس الثان
د حمدي الزنط567 ا ة للبن 40775446438109794مهند  األد سا العل الثان
م568 د محمد  ة للبن 40793103938109608محمود ول األد جولس الثان
د الجواد جودة569 مال ع ة للبن 40793366238109401خالد  األد جولس الثان
من حمدي الجرجاوي570 ة للبن 40783062938108606عاصم أ األد فلسط الثان
ل571 مال ج ا  ة للبن 40777293838143534مال  العل فلسط الثان
م مو سعدي عطا 572 دال ة للبن 40782317838143514ع العل فلسط الثان
ي573 ة للبن 40785306838144021مصط راض مصط الجع العل التقوى الثان
ة للبن 40798115838108393محمد طارق غازي مشت574 رمل الثان األد ال
ب575 م ابو ش د الرحمن ابرا ة للبن 40708350038144151ا ع العل أبوذر الغفاري الثان
ة للبن 40784140238144120محمد صخر محمد ابو حمدە576 العل أبوذر الغفاري الثان
ل577 ة للبن 40782751838143822محمد يوسف محمود اسماع العل حسن الحرازن الثان
م الغوله578 ة للبن 40781977038108883رفعت توفيق سل األد حسن الحرازن الثان
م أحمد محمد الجمل579 ة للبن 40712284538143455ابرا العل فلسط الثان
ام 580 امل ال ة للبن 40782728638109419سا طالل  األد جولس الثان
م ابو حسن 581 ة للبن 40785682238109235محمود رائد ابرا األد عدنان العل الثان
لعاوي582 د  ال د محمود ع ة بن 40777337338144246ع العل عرفات للمو الثان
ف مرت 583 من  ة للبن 40839627338108739محمد فادي أ األد فلسط الثان
شاوي584 ل عادل الق ة للبن 40767304538108649عمر ن األد فلسط الثان
م العجل585 ة للبن 40775361538144010محمد وائل سل العل التقوى الثان
ة للبن 40790285738108267أحمد محمود حس مقداد586 رمل الثان األد ال
دالرحمن جمال عواد دغمش587 ة للبن 40786761338134110ع رمل الثان ال ال
م صالح محمد النمس588 ة للبن 40783519838143202ابرا رمل الثان العل ال
د محمد الشن 589 ة للبن 40775563638144116محمد زا العل أبوذر الغفاري الثان
ان590 ة للبن 40710887738144067حسام خالد رجب شع العل أبوذر الغفاري الثان
مان الحل 591 مان مع سل ة بن 41108436138144220سل العل عرفات للمو الثان
م عز الدين592 ة للبن 40133591438108716محمد طارق ابرا األد فلسط الثان
ل593 د ج ة للبن 40709560338108213محمد منذر ع األد ز العل الثان
صل594 ة للبن 40768829038143585مهند منت ممدوح  العل فلسط الثان
حلوت595 دالرحمن جمال سالمه ال ة للبن 40707804738161280ع ادة و األعمالجولس الثان ال
ة للبن 40776957938134148ع محمد عودة ابو خطاب596 ال أبوذر الغفاري الثان
م فضل أحمد طافش597 د ال ة للبن 40783573538109446ع األد جولس الثان



ل محمود االشقر598 س خل ة للبن 40697277838109688أ األد سا العل الثان
از 599 ة للبن 40785770538108752محمد من عطا ال األد فلسط الثان
ة للبن 40709664338108743محمد محمد محمد قاسم600 األد فلسط الثان
م ابوسلطان601 ة للبن 40790295638143377محمد خالد نع رمل الثان العل ال
از602 مان ال ر سل ة للبن 40783526338109696الل ما األد سا العل الثان
ا ج طوطح603 ة للبن 40778791038143819محمد  العل حسن الحرازن الثان
ان604 م أبو شع د ال ة للبن 40783244338143211احمد را ع رمل الثان العل ال
د605 اشم حم د جمال  ة للبن 40784653438143692زا العل حسن الحرازن الثان
ال 606 ة للبن 40782948038108717محمد عادل محمد ال األد فلسط الثان
ة للبن 40709865638109576محمد ممتاز أحمد مرت 607 األد جولس الثان
دالرحمن من قاسم الميناوي608 ة للبن 40708805338109455ع األد جولس الثان
ة للبن 40798605838108826احسان منذر ص الحلو609 األد حسن الحرازن الثان
د الحافظ رمضان شحادة610 ة للبن 40793469438108994محمد ع األد حسن الحرازن الثان
الن611 س طارق أحمد عق ة للبن 40782161038109088أ األد عدنان العل الثان
ام612 ش رشدي ص ة للبن 40771009438108719محمد عا األد فلسط الثان
اح613 د أحمد ص ة للبن 40770228138108535براء ول األد فلسط الثان
م أحمد زدان614 ة للبن 40783959638144130محمود ابرا العل أبوذر الغفاري الثان
ة للبن 40735862138144050احمد محمد احمد عودة615 العل أبوذر الغفاري الثان
م الدحدوح616 د ال ة للبن 40767094238108371محمد أحمد ع رمل الثان األد ال
ة للبن 40771235538109552محمد طالل عدنان شا 617 األد جولس الثان
اب618 د د ة للبن 40767232838108137حسام مروان ع األد ز العل الثان
لة619 م محمد ع محمد راسم عك دال ة للبن 40790931638109148ع األد عدنان العل الثان
د القادر عودە620 دالقادر محمد ع ة بن 40768906638144236ع العل عرفات للمو الثان
ل جحا621 اح اسماع ة للبن 41238001638143567محمد مص العل فلسط الثان
د دلول622 ة للبن 40709243638143854يوسف اسعد ع العل حسن الحرازن الثان
س محمد النحال623 ة للبن 40783125438144012محمد يو العل التقوى الثان
ب624 ة للبن 40705077238144110محمد خالد صالح ابو ش العل أبوذر الغفاري الثان
س السقا625 صل عالءالدين ت ة للبن 40772175238143767ف العل حسن الحرازن الثان
ه626 ة للبن 40711791038143566محمد محمود يوسف مل العل فلسط الثان
ة للبن 40782118038143556محمد فايز أحمد ن627 العل فلسط الثان
ة للبن 40782951438144001محمد عالء حسن االستاذ628 العل التقوى الثان
م زاد محمود ابو شقفه629 ة للبن 40783897838134124ابرا ال أبوذر الغفاري الثان
ة للبن 40710452038108307حس فوزي جمعه الخو 630 رمل الثان األد ال
شام حل حسن631 ة للبن 40768607038143224احمد  رمل الثان العل ال
ل632 د عو د حازم ع ة للبن 40773535638143347ع رمل الثان العل ال
س يوسف الحمارنه633 ة للبن 40708792338144155يوسف خم العل أبوذر الغفاري الثان
ة للبن 40772009338109032مهدي نا نعمان عاشور634 األد حسن الحرازن الثان
د ابو راس635 ة للبن 41223313238143295صالح الدين راض ع رمل الثان العل ال
ة للبن 40784807638161324محمود أحمد غازي العمودي636 ادة و األعمالجولس الثان ال
ح أحمد الشا 637 ة للبن 40771945938143470احمد  العل فلسط الثان
ة للبن 40796841138144056احمد نا محمد برات638 العل أبوذر الغفاري الثان
م الغول639 ة للبن 40709347538143971مجد صقر ابرا العل التقوى الثان
د640 ة للبن 40772585238161239اسامه سامح ع عب ادة و األعمالجولس الثان ال
ب برات641 ة للبن 40786070938109507مؤمن عمر د األد جولس الثان
ض642 مان القا د سل ة للبن 40785584038108118أحمد ول األد ز العل الثان
ة للبن 40781842638161112اسامه ماجد ص عدس643 اح الثان ادة و األعمالسعاد الص ال
ا أحمد الغزا 644 ة للبن 40783344138143482بهاء الدين  العل فلسط الثان
ان645 د جودت فت عل ة للبن 40774233738143729ع العل حسن الحرازن الثان
د عز الدين نعمان الحلو646 ة للبن 40785051038108925ع األد حسن الحرازن الثان
مان قاسم647 ة للبن 40790807838109079اسامه أحمد سل األد عدنان العل الثان



ة للبن 40776838138134155محمد عماد ع الدج 648 ال أبوذر الغفاري الثان
ة للبن 40786579938108677مؤمن عو محمود شقورە649 األد فلسط الثان
ف محمود محجوب650 ة للبن 40771024338143543محمد ا العل فلسط الثان
د القوقا651 در ع ة للبن 40786703538161262حمزة ح ادة و األعمالجولس الثان ال
د المع حبوب652 د ع ة للبن 40775202138143989محمد رش العل التقوى الثان
د حرز653 د الحم د نعمان ع دالحم ة للبن 40790321038108917ع األد حسن الحرازن الثان
مان شقورە654 ة للبن 40790086938143461أحمد رمزي سل العل فلسط الثان
ان الحالق655 ف شع ة للبن 40773251038143385محمد  رمل الثان العل ال
ة للبن 40783960438143379محمد رامز سالمه شملخ656 رمل الثان العل ال
ح657 ح د الرؤوف الم ة للبن 40769482738161345ا أحمد ع ادة و األعمالجولس الثان ال
ل ز ابورالة658 ة للبن 40708132238109422سعد سه األد جولس الثان
ة للبن 40797137338143359مجد الدين صائل أحمد ابو القم 659 رمل الثان العل ال
ة للبن 40792598138143399محمد عو محمد العف 660 رمل الثان العل ال
ز حنون661 د الع ة للبن 40770090538143868احمد سعدي ع العل التقوى الثان
م راض محمد الخور662 دالرح ة للبن 40774522338108921ع األد حسن الحرازن الثان
ة للبن 40770868438143539محمد أسامة فايز زن الدين663 العل فلسط الثان
صله664 م  د  رشاد ابرا ة للبن 40735500738143506ع العل فلسط الثان
ه665 د ابو صف اد ع ة للبن 40736089038143786محمد ا العل حسن الحرازن الثان
د ن حسن عزام666 ة للبن 40710373838108344ع رمل الثان األد ال
مر667 ة للبن 40718521438108460يوسف انور يوسف مخ رمل الثان األد ال
س رجا يوسف النخاله668 ة للبن 40768448938143649ا العل حسن الحرازن الثان
ش669 ا ج مصط د ة للبن 40791135338161335مصط ف ادة و األعمالجولس الثان ال
ي670 م اسامه حسن الخ ة للبن 40792961138143456ابرا العل فلسط الثان
ة للبن 40709248538143810محمد غازي عو مرت 671 العل حسن الحرازن الثان
د ماجد أحمد السو 672 ة للبن 40767234438143736ع العل حسن الحرازن الثان
ض673 ة بن 40782841738144180اسامه نواف حسن المب العل عرفات للمو الثان
يوي674 ة للبن 40798509238143674حمد فت حمد اش العل حسن الحرازن الثان
ل الجرجاوي675 ة للبن 40779489038134136كر سم اسماع ال أبوذر الغفاري الثان
ة للبن 40770972438143280رسالن غسان داود عاشور676 رمل الثان العل ال
سن677 د مح س ع ة للبن 40768529638108972محمد ت األد حسن الحرازن الثان
م678 ة للبن 40775020738143500صالح الدين عالء محمود نع العل فلسط الثان
قري679 د القادر شحادة ال ف ع ة للبن 40768499238109084ا األد عدنان العل الثان
م السو 680 د نع ة للبن 40783303738143493خالد ول العل فلسط الثان
ة للبن 40785300138144032يوسف خالد محمد مقداد681 العل التقوى الثان
ة للبن 40768954638143829محمود نظام محمود االشقر682 العل حسن الحرازن الثان
اشم شملخ683 ة للبن 40785217738143412محمد نادر  رمل الثان العل ال
اوي684 د عماد الدين شحدە ال ة للبن 40772874038143321ع رمل الثان العل ال
ة للبن 40783465438108386محمد ز صالح ابو حس 685 رمل الثان األد ال
ما 686 ة للبن 40767369838108838احمد عامر مطيع الد األد حسن الحرازن الثان
اوي687 م الغ د الرزاق ابرا ة بن 40771936838144191ايهم ع العل عرفات للمو الثان
د الرحمن جرادە688 ة للبن 40774485338143716عاصم رائد ع العل حسن الحرازن الثان
اد689 ل محمود ع س ن ة للبن 40782094338143651ا العل حسن الحرازن الثان
ام690 در ص مال  ة للبن 40771603438109566محمد  األد جولس الثان
م مازن ع طافش691 ة للبن 40775251838161225إبرا ادة و األعمالجولس الثان ال
ان692 د عل ة للبن 40775214638143630احمد محمد ع العل حسن الحرازن الثان
ل محمد حالوە693 م ن ة للبن 40704842038109652ابرا األد سا العل الثان
ف الغرە694 د اللط ة للبن 40777208638108201محمد رائد ع األد ز العل الثان
د حمد695 ة للبن 40704395938108722محمد عدنان ع األد فلسط الثان
ة للبن 40767145238108642ع عطا حمد حمودە696 األد فلسط الثان
ة للبن 40783380538143747عمر حسام عمر فروانة697 العل حسن الحرازن الثان



م القدوة698 ة للبن 40775314438143255حازم نا ابرا رمل الثان العل ال
ة للبن 40786494138143973محمد أحمد سلمان جودة699 العل التقوى الثان
د السالم محمد ابو را700 ة للبن 40772864138109802يثم ع األد سا العل الثان
من غازي العلول701 ة للبن 40768012338108176ع أ األد ز العل الثان
ف702 ة للبن 40772014338108634عدي وسام عطا ال األد فلسط الثان
ون703 ب المد ة للبن 40770709038108292اسل محمد د رمل الثان األد ال
الل704 ة للبن 40777869538108360فايق وائل فايق  رمل الثان األد ال
اح المشلح705 اح محمد مص ة للبن 40710137738144138مص العل أبوذر الغفاري الثان
حان706 من فت محمود  ة للبن 40770239838144063ا العل أبوذر الغفاري الثان
ر أحمد سكر707 ة للبن 40712000538143627احمد ما العل حسن الحرازن الثان
ة للبن 40778587238143568محمد منذر حسن الفيو 708 العل فلسط الثان
ب709 اد سعدي ابو ش ة للبن 40708926738161289عدي ا ادة و األعمالجولس الثان ال
ن710 م ابو العم ة للبن 40711063438109535محمد رائد نع األد جولس الثان
د711 ة للبن 40785351438109080أسامه فضل أحمد العا األد عدنان العل الثان
ف712 ة للبن 41244012538108863براء أحمد زاد  األد حسن الحرازن الثان
د ابو فوز713 ان سع ة للبن 40709783138108892اج الدين سف األد حسن الحرازن الثان
ة للبن 40708195938109551محمد طالب محمد حجازي714 األد جولس الثان
ا715 سام محمد ابو القرا ة للبن 40770184638108126اسل  األد ز العل الثان
ج716 ر صالح ف ف الدين زا ة للبن 40777726738109711س األد سا العل الثان
م نصار717 م ماجد ابرا ة للبن 40790055438109061ابرا األد عدنان العل الثان
ة بن 40784146938144217سامر ايهاب سا مشت718 العل عرفات للمو الثان
د مطر719 ح رش ة للبن 40419104138108761محمد  األد فلسط الثان
م ابو مسامح720 ة للبن 41237282338143429مصعب أحمد ابرا رمل الثان العل ال
د العال721 ج فوزي ع ة للبن 40707718938108663فوزي ف األد فلسط الثان
سام ع عمار722 ة للبن 40782794838143599يوسف  العل فلسط الثان
ان ابو طبيخ723 ة للبن 40710282138143665جهاد أحمد شع العل حسن الحرازن الثان
ة بن 40774300438144172احمد نضال محمد عوض قدورە724 العل عرفات للمو الثان
شاوي725 اد نادر مدحت الق ة للبن 40775560238143788محمد ا العل حسن الحرازن الثان
ون726 س المد ة للبن 40771998838144049احمد ماجد ت العل أبوذر الغفاري الثان
ة للبن 40767335938143635اران كنعان صابر دغمش727 العل حسن الحرازن الثان
در728 ل ق ف خل ة للبن 40711727438108965محمد ا األد حسن الحرازن الثان
ل729 ه الهب د عط دالهادي سع ة للبن 40772706438109740ع األد سا العل الثان
صل730 ة للبن 40770208338161210نمر حسام نمر  اح الثان ادة و األعمالسعاد الص ال
ل خالد دادر731 ة للبن 40791890338161143ف الدين اسماع اح الثان ادة و األعمالسعاد الص ال
ان732 ا أبو شع دالرحمن حافظ  ة للبن 40775833338143723ع العل حسن الحرازن الثان
ل عوض733 رم خل ة للبن 40772653838109305احمد ا األد جولس الثان
ان734 ة للبن 40775811938108185فادي أحمد حس الغل األد ز العل الثان
اب ابو العون735 د الو ة للبن 40786473538108211محمد محمود ع األد ز العل الثان
س نا محمد أبو الخ 736 ة للبن 40773922638109090ا األد عدنان العل الثان
د737 ش عب ة للبن 40793141938108633عدي سم عا األد فلسط الثان
اشم الخزندار738 ة للبن 40770749638143476ام محمود  العل فلسط الثان
ل حامد الجزار739 م خل ة للبن 40779494038144059اد العل أبوذر الغفاري الثان
ا محمد الفار740 ة للبن 40791219538108872جهاد  األد حسن الحرازن الثان
د ام حسونه741 ة للبن 40793224338109330أحمد ول األد جولس الثان
م المسحال742 ة للبن 40772118238109179كرم عمر ابرا األد عدنان العل الثان
د743 ة بن 40783093438144308محمود سم محمد ل العل عرفات للمو الثان
عاوي744 ة للبن 40775348238143550محمد شحادة سل ال العل فلسط الثان
ا أحمد حسن745 ة للبن 40707730438108271احمد  رمل الثان األد ال
س الندر746 س رأفت محمد ت ة للبن 40793544438143664ت العل حسن الحرازن الثان
ة للبن 40790258438108938عمر حسن حن زنو747 األد حسن الحرازن الثان



م أحمد حسن الحاج احمد748 ة للبن 40786106138109180ك األد عدنان العل الثان
ة للبن 40792908238109597محمود عارف فؤاد عوض749 األد جولس الثان
م الحل 750 ة للبن 40777705138108204محمد سعدي محمود ابرا األد ز العل الثان
ش فايز ابو العوف751 دالرحمن  ة للبن 40709562938108168ع األد ز العل الثان
مة752 ة للبن 40601168438108151سامح رفيق ع ابو حل األد ز العل الثان
شام محمود جعوانه753 رم  ة للبن 40782123038109682ا األد سا العل الثان
د754 ة للبن 40768646838108710محمد رشاد أحمد الس األد فلسط الثان
د الجواد ابو حمد755 سام ع ة للبن 40768417438143742ع  العل حسن الحرازن الثان
م محمد ابو راشد756 د ال ة للبن 40790019038108995محمد ع األد حسن الحرازن الثان
ة للبن 40775458938109641ح نا مصط الحمارنه757 األد جولس الثان
اد يوسف معروف758 ة بن 40779758838144193اسل ا العل عرفات للمو الثان
ة للبن 40782266738108387محمد ز محمد السقا759 رمل الثان األد ال
ك760 ة للبن 40770132538143840مهند عز الدين سعدي الحا العل حسن الحرازن الثان
دي761 د الن الوح ة للبن 40766432538143463أحمد سلطان ع العل فلسط الثان
ع762 ة للبن 40603480138109289يوسف عالء ع كت األد عدنان العل الثان
دة763 ة للبن 40787203538144137مسلمه عالء محمود ال العل أبوذر الغفاري الثان
م عطا جراد764 ة للبن 40770828838144064اسل ك العل أبوذر الغفاري الثان
لوك765 ا الع مام زك ة للبن 40798568838161252تامر  ادة و األعمالجولس الثان ال
ة للبن 40793172438109741عدي اسامه حل عفانة766 األد سا العل الثان
رم فايز العم 767 ة للبن 40770146538109753فراس ا األد سا العل الثان
ل الع 768 من أحمد خل ة للبن 40787195338109092ا األد عدنان العل الثان
ة للبن 40779185438143228أدم من فارس العكه769 رمل الثان العل ال
د770 د ع محمود ل ة للبن 40791896038143947ع العل التقوى الثان
د771 د ز دالحم اد ع م ا ة للبن 40709654438144147نع العل أبوذر الغفاري الثان
ة للبن 40789998838143483تحس حسام ع البو 772 العل فلسط الثان
د773 د ز ة للبن 40703861138109485عماد عصام الع األد جولس الثان
سن774 مال مح اسم  س  ة للبن 40778925438143478أ العل فلسط الثان
در775 د ق ة للبن 40775090038108768محمود زاد سع األد فلسط الثان
ا مصط جحلش776 ة للبن 40705319838108787مصط  األد فلسط الثان
م السعاف 777 ر سل دالرحمن ما ة للبن 40787178938143311ع رمل الثان العل ال
ات778 م عاطف ابو الحمض ة للبن 41247947938143955ع اد العل التقوى الثان
ة بن 40784814238144251ع عالء الدين ع ابو فول779 العل عرفات للمو الثان
د السالم سالم دلول780 ة للبن 40711413138143497سالم ع العل فلسط الثان
يورە781 ة للبن 40771960838143842نادر منجد رمضان ش العل حسن الحرازن الثان
ة للبن 40707673638144043احمد سعد محمود مو782 العل أبوذر الغفاري الثان
ج العجله783 ة للبن 40708293238143633ادم سعد ف العل حسن الحرازن الثان
ون784 م المد د  محمد ابرا ة للبن 41262806738108914ع األد حسن الحرازن الثان
ل شحادە785 ل محمد خل ة للبن 40771595238109407خل األد جولس الثان
ل محمد ابو العوف786 ة للبن 40791190838143794محمد خل العل حسن الحرازن الثان
ان الدحدوح787 دة محمد شع ة للبن 40767082738108171عب األد ز العل الثان
ة بن 40772228938144280محمد خالد محمد الدبور788 العل عرفات للمو الثان
م789 ان مصط ابرا ة للبن 41238031338108807نور الدين سف األد فلسط الثان
ان790 ة للبن 40790533038144126محمد فايق محمد أبو شع العل أبوذر الغفاري الثان
صل يوسف الجما 791 ة للبن 40774330138108842احمد ف األد حسن الحرازن الثان
دە792 سام ع حم ة للبن 40767690738109334اسامه  األد جولس الثان
طن 793 ە طارق فواز ال ة للبن 40784306938108439م رمل الثان األد ال
د زمو794 ة للبن 40768272338143808محمد عصام ف العل حسن الحرازن الثان
ة795 م حسن شام ة للبن 40777354838143864احمد ابرا العل التقوى الثان
ض796 ا س ال ي ت ة للبن 40793964438108413محمد ن رمل الثان األد ال
ف797 م ال اد ابرا ة للبن 40708831938108454ا ا رمل الثان األد ال



ة للبن 40779116938143341عمر طارق محمد ران798 رمل الثان العل ال
د السميع فضل فوزي التوم799 ة للبن 40771489838143937ع العل التقوى الثان
م زقوت800 د الرح ة بن 40774553838144326يزن ماجد ع العل عرفات للمو الثان
د حامد محمد غ 801 ة للبن 40770249738108626ع األد فلسط الثان
ل الرمالوي802 ة للبن 92197363238108297بهاء م الدين خل رمل الثان األد ال
د قاسم803 ة للبن 40767387038108370محمد أحمد سع رمل الثان األد ال
رم عمر ابو المعزە804 ة للبن 40331997338143977محمد ا العل التقوى الثان
د سعدي السقا805 ة للبن 40778653238108396محمد ع رمل الثان األد ال
م حمدان806 ة للبن 41094947338109484عماد الدين احمد ابرا األد جولس الثان
ة للبن 40710380338109165ع نافذ محمد ابو حجر807 األد عدنان العل الثان
ش مهدي808 شام  ة للبن 40774374938144057احمد  العل أبوذر الغفاري الثان
ي809 م الم د الحك د حس ع ة للبن 40767725138143730ع العل حسن الحرازن الثان
ه810 د الجد ة للبن 40789767738143637أسامه سعدي سع العل حسن الحرازن الثان
ة للبن 41243689138161233احمد غازي محمد النمنم811 ادة و األعمالجولس الثان ال
ج 812 د ال محمد ف ة بن 40777462938144213ذي يزن ع العل عرفات للمو الثان
ان813 ة للبن 40711913038161185محمد حسام ص أبو شع اح الثان ادة و األعمالسعاد الص ال
خ814 ر محمود ابو  ة للبن 40790698138161163عالء ما اح الثان ادة و األعمالسعاد الص ال
الب815 من ع  ة للبن 40785617838161179محمد أ اح الثان ادة و األعمالسعاد الص ال
ة للبن 40709221238108594شحادة رس شحادة عواد816 األد فلسط الثان
ا جهاد زاد القصاص817 ة للبن 40792895138143693زك العل حسن الحرازن الثان
ة للبن 40778188938143396محمد ع عثمان حمادة818 رمل الثان العل ال
د أحمد جه 819 ة للبن 40770054138144134محمود ع العل أبوذر الغفاري الثان
م820 مال ك د  ة للبن 40774631238108841احمد ف األد حسن الحرازن الثان
ارە821 ة للبن 40702660838143780محمد احسان ع ابو ج العل حسن الحرازن الثان
د822 ة للبن 40777706938108414محمد وائل محمد سل رمل الثان األد ال
ل823 ا محمد الوك ة للبن 40767377138143214احمد زك رمل الثان العل ال
ا أحمد مناع824 ة للبن 40711140038109371الل  األد جولس الثان
د825 ة للبن 40793496738109481ع رائد ع ل األد جولس الثان
ة للبن 40783159338109156عزالدين عمر محمد جه 826 األد عدنان العل الثان
لب 827 ة للبن 40703045138143601يوسف زاد يوسف ال العل فلسط الثان
د ره828 ة للبن 40791248438143578مصعب اسعد محمود ع العل فلسط الثان
د العال829 ة للبن 40597105238134160محمود سلطان فؤاد ع ال أبوذر الغفاري الثان
يح830 اب ص ل د ة للبن 40709997738134116محمود خل رمل الثان ال ال
ع 831 ة للبن 40782377238143298طارق عالء محمد ع ال رمل الثان العل ال
از 832 ة للبن 40783332638161194محمد محمد جمال ال اح الثان ادة و األعمالسعاد الص ال
ة للبن 40711524538109082اسعد فؤاد أحمد النواجحه833 األد عدنان العل الثان
ش عجور834 م  ة للبن 40709296438143215احمد سل رمل الثان العل ال
ة للبن 40784271538143792محمد حازم ر الشوا835 العل حسن الحرازن الثان
من أحمد زقوت836 ة للبن 40769984238108828احمد أ األد حسن الحرازن الثان
د الرازق837 شام ع ع ة للبن 40711626838108549جهاد  األد فلسط الثان
ة للبن 40790460638109247محمود ممدوح مصط الش 838 األد عدنان العل الثان
م عادل محمد القزاز839 ة للبن 40787081538143471أد العل فلسط الثان
ة للبن 40774585038143235الحسن رائد عوض ابو مذكور840 رمل الثان العل ال
س841 ة للبن 40768850638143247شار ايهاب عمر الهل رمل الثان العل ال
م عدنان يوسف ال 842 ة للبن 40793023938134125ابرا ال أبوذر الغفاري الثان
از 843 م محمد سم ال ة للبن 40783903438144150وس العل أبوذر الغفاري الثان
ة للبن 40772710638109545محمد سعدي صالح االدغم844 األد جولس الثان
ل توفيق شقورە845 ف الدين سه ة للبن 40785833138109428س األد جولس الثان
م محمود الهور846 ة للبن 40771371838109807ح ابرا األد سا العل الثان
ل847 د قند ة للبن 40768152738161195محمد محمد رش اح الثان ادة و األعمالسعاد الص ال



د الحتو848 س طه سع ة للبن 40772867438108522ا األد فلسط الثان
م849 ة للبن 40705483238109013محمود عوض فت نع األد حسن الحرازن الثان
ة للبن 40770203438144029وسام جهاد محمد الشعراوي850 العل التقوى الثان
ة للبن 40770389138134151محمد احمد سالم ابو القمصان851 ال أبوذر الغفاري الثان
ه852 ة للبن 40787130038143657براء سعد محمد ابو عل العل حسن الحرازن الثان
ا عودە عاشور853 ة للبن 40786319038143345عودە  رمل الثان العل ال
م حس مهنا854 ة للبن 40772117438143265حس نع رمل الثان العل ال
ا 855 ا عز الف ة للبن 40710923038143654اسل  العل حسن الحرازن الثان
ة للبن 40784984338109418سامر ن عوض غراب856 األد جولس الثان
حلوت857 مال ع ال ة للبن 40612098038134127احمد  ال أبوذر الغفاري الثان
ه858 ة للبن 40708553938144008محمد نافذ محمد ابو د العل التقوى الثان
ة للبن 40781954938109699جهاد محمد محمود شتات859 األد سا العل الثان
يورە860 ة للبن 40709345938161303محمد اسامه ص اش ادة و األعمالجولس الثان ال
ل861 ه ج ة للبن 40786121038108209محمد غانم ن األد ز العل الثان
ع862 ة للبن 40790145338109786محمود فؤاد شفيق الف األد سا العل الثان
اشم عمار863 ة للبن 40793676438161197محمد مصط  اح الثان ادة و األعمالسعاد الص ال
ة للبن 40785139338108726محمد عالء محمد حسان864 األد فلسط الثان
د865 ب عب ح د ة للبن 40767392038108876خالد  األد حسن الحرازن الثان
ل ص الح 866 ا اسماع ة للبن 40768579138108578زك األد فلسط الثان
ل كشكو867 د ره اسماع اس ع ة للبن 40787373638143475ال العل فلسط الثان
حلوت868 ة للبن 40708317938134154محمد حمدي شحدە ال ال أبوذر الغفاري الثان
اين869 ة للبن 40768868838143389محمد طارق شحدە غ رمل الثان العل ال
لوك870 ف الع د اللط ة للبن 40705430338143809محمد عو ع العل حسن الحرازن الثان
ة للبن 40771609138143901حسام الدين يوسف ص الرنت 871 العل التقوى الثان
لم872 ز ابو س د الع ار ع د الج ة للبن 40782797138143997محمد ع العل التقوى الثان
د الهادي جودة873 ة للبن 40710538638143812محمد فايق ع العل حسن الحرازن الثان
ة للبن 40783224538108936عماد صابر حمد الزمارە874 األد حسن الحرازن الثان
ة للبن 40770013738108144حمزة فضل محمود برغوت875 األد ز العل الثان
ام876 ة للبن 40790937338109098اسل محمود عمر ص األد عدنان العل الثان
ة للبن 40708688338143623احمد فواز ج الخزندار877 العل حسن الحرازن الثان
م الضا 878 ة للبن 40775450638108362فضل مع سل رمل الثان األد ال
ردي879 د الفتاح ال د  ع ة للبن 40772767638143999محمد ع العل التقوى الثان
م السقا880 ل ابرا ة للبن 40707107538143612احمد خل العل حسن الحرازن الثان
ة للبن 40791289838108981محمد رأفت عواد دغمش881 األد حسن الحرازن الثان
ة للبن 40770205938109203محمد حسام ع الجوجو882 األد عدنان العل الثان
ة للبن 40711001438108692محمد أحمد محمد العرو 883 األد فلسط الثان
ب عزام صالح زن الدين884 ة للبن 40784748238108904صه األد حسن الحرازن الثان
ل الجما 885 ة للبن 40770045938108889سائد صقر اسماع األد حسن الحرازن الثان
ة للبن 40786005538109014محمود فت يوسف التالتي 886 األد حسن الحرازن الثان
در ابوكرش887 اسل ح ة للبن 40782989438109745عماد  األد سا العل الثان
له888 ة للبن 40790050538161164ع عمر سعد ابو ل اح الثان ادة و األعمالسعاد الص ال
ف محمد العامودي889 ة للبن 40778586438109199محمد ا األد عدنان العل الثان
ش890 ف عطا عا ة للبن 40777745738109215محمد  األد عدنان العل الثان
عقوب زقوت891 د العال  ة بن 40768111338144256عمر ع العل عرفات للمو الثان
س حسان892 ة للبن 40712020338144011محمد يوسف خم العل التقوى الثان
ة للبن 40783916638108976محمد خ مصط العو 893 األد حسن الحرازن الثان
د ابو خالد894 م بي محمود سع دال ة للبن 40782945638161157ع اح الثان ادة و األعمالسعاد الص ال
د895 من حسن الس ە أ ة للبن 40783336738143587م العل فلسط الثان
ه896 تون س صالح ال ا يو ة للبن 40778220038108279المعتصم  رمل الثان األد ال
ة للبن 40708794938143750عمر عادل عمر ابو عا 897 العل حسن الحرازن الثان



س صقر898 ر ان ة للبن 40787068238143219احمد ما رمل الثان العل ال
لوك899 من محمود الع ة للبن 40613584838108437مهند أ رمل الثان األد ال
دە900 ة للبن 40782280838143351فايز ايهاب فايز حم رمل الثان العل ال
مان حاتم برات الدحدوح901 ة للبن 40797106838108152سل األد ز العل الثان
س902 ة للبن 40793151838109706حمزة محمد محمود يو األد سا العل الثان
د اله 903 دالرحمن منذر سع ة للبن 40711798538109144ع األد عدنان العل الثان
ل ابو ندى904 دالرحمن حسام خل ة للبن 40708254438109143ع األد عدنان العل الثان
م الحل 905 ة للبن 40782754238108650عمرو محمد ابرا األد فلسط الثان
ة للبن 40775431638108684ماجد سامر ماجد زمو906 األد فلسط الثان
ة للبن 40767773138108530اسم معا محمود النعسان907 األد فلسط الثان
م حسن أحمد الديري908 ة للبن 40615766938108466ابرا األد فلسط الثان
ان909 ا أبو شع ة للبن 40794727438108357عمر حازم  رمل الثان األد ال
ا عز الحالق910 ة للبن 40598764538134106اج  رمل الثان ال ال
ون911 م المد د ال ة للبن 40778048538143880أحمد محمد ع العل التقوى الثان
ة للبن 40711843938144090عثمان اسعد عثمان الشن 912 العل أبوذر الغفاري الثان
ف محمد العر حرز913 ف  ة للبن 40712167238109342ا األد جولس الثان
ا حمزە الجمل914 ة للبن 40774853238143678حمزة  العل حسن الحرازن الثان
د الفتاح ع915 رم ع ة للبن 40708138938109758محمد ا األد سا العل الثان
ة للبن 40768177438161108احمد محمود أحمد حمادة916 اح الثان ادة و األعمالسعاد الص ال
ة للبن 40767686538108745محمد محمود سميح عطا 917 األد فلسط الثان
س محمد سم الزايغ918 ة للبن 40711541938108523ا األد فلسط الثان
م919 د محمد ارح م ول ة للبن 40790809438108250ابرا رمل الثان األد ال
ة للبن 40784377038143636اسامه حس حامد عاشور920 العل حسن الحرازن الثان
اح921 م الش ة للبن 40784602138143388محمد طارق ابرا رمل الثان العل ال
ة للبن 40774336838144068حسن محمد حسن زقوت922 العل أبوذر الغفاري الثان
ل مطر923 ف انور جم ة للبن 40797561438143233ا رمل الثان العل ال
علوشة924 ل  ة للبن 40779515238108785مصط عمر خل األد فلسط الثان
ع925 ة للبن 40793451238134165يوسف نا محمد كت ال أبوذر الغفاري الثان
ي926 ة للبن 40767135338109528محمد جمال صالح الخ األد جولس الثان
ة للبن 40767158538108112احمد عالء أحمد ابو الع 927 األد ز العل الثان
از 928 ا عطا ال ة للبن 40710070038143424محمود  رمل الثان العل ال
ة للبن 40789003738143370محمد جواد محمد غزال929 رمل الثان العل ال
دي930 م الجع د ال د  خالد ع ة للبن 40782097638144087ع العل أبوذر الغفاري الثان
ة للبن 40774386338161103احمد عامر رفيق الشوا931 اح الثان ادة و األعمالسعاد الص ال
ش932 م وائل عودة حش دالرح ة للبن 40786047738109145ع األد عدنان العل الثان
ر رائد محمد النجار933 ة للبن 40767328438109127شا األد عدنان العل الثان
طش934 ة للبن 40779668938143522عمرو عزام محمد ال العل فلسط الثان
ي935 ة للبن 40782400238108377محمد جهاد عاشور الخ رمل الثان األد ال
م محمود المج 936 د الرحمن سل ة للبن 40768192338144083ع العل أبوذر الغفاري الثان
ب الخزندار937 ل نج ة للبن 40794700138143795محمد خل العل حسن الحرازن الثان
ة للبن 40709950638109547محمد شادي محمد الزنط938 األد جولس الثان
ل النفار939 م خل ل ابرا ة للبن 40770085538109117خل األد عدنان العل الثان
خ940 م احمد يوسف ابو  ة للبن 40782891238144036ابرا العل أبوذر الغفاري الثان
ل األستاذ941 م زاد خل دال ة للبن 40786642538108336ع رمل الثان األد ال
ادي942 ة للبن 40711992438143878احمد محمد جمعه ابوع العل التقوى الثان
ح943 ة للبن 40777989138109072أحمد زاد محمود جحج األد عدنان العل الثان
س صفوت النونو944 ة للبن 40776648438108477احمد خم األد فلسط الثان
ة للبن 40790761738108503ادم محمد سالم محمود الحطاب945 األد فلسط الثان
ة للبن 40767107238144131محمود احمد محمد ابو مط 946 العل أبوذر الغفاري الثان
مال ابو رالة947 ة للبن 40710990938109181مال محمد  األد عدنان العل الثان



سن948 ة للبن 40616530838109260نا خالد مصط مح األد عدنان العل الثان
د روقه949 ا ع د الرحمن  ة للبن 40770759538143936ع العل التقوى الثان
د الهادي العا 950 ة للبن 40789882438144121محمد عالء ع العل أبوذر الغفاري الثان
د الحسي 951 دال معتصم سع ة للبن 40711607838143309ع رمل الثان العل ال
ة للبن 40712274638108864شار عمر محمد يوسف952 األد حسن الحرازن الثان
اس953 ة للبن 41224966638109018محمود محمد نا محمود ع األد حسن الحرازن الثان
سب954 دال ممدوح ز المح ة للبن 40768164238109726ع األد سا العل الثان
لتا 955 اس ال ل  ة للبن 40767700438108495احمد ن األد فلسط الثان
ة للبن 40708616438143569محمد مو أحمد الحساينه956 العل فلسط الثان
ا حسن التلمس957 س  ة للبن 40775539638134135ا ال أبوذر الغفاري الثان
دين958 ة للبن 40710655838143602يوسف سا مصط عا العل فلسط الثان
ل959 ة بن 40782946438144207حمزە عماد حمزە شال العل عرفات للمو الثان
ة للبن 40778128538108411محمد نائل محمد مصط 960 رمل الثان األد ال
ة للبن 40779242338108350عزات محمد عزات ابو نوفل961 رمل الثان األد ال
ة للبن 40786878538144069حسن يوسف أحمد ابو محرم962 العل أبوذر الغفاري الثان
ش963 ة بن 40777588138144250ع عطا محمد ابو الع العل عرفات للمو الثان
من حرب االسمر964 ة للبن 40775429038143367محمد أ رمل الثان العل ال
ة للبن 40770877538109803وسام محمد عاطف الخالدي965 األد سا العل الثان
ي966 رم محمود الخ ة للبن 40777481938108470احمد ا األد فلسط الثان
ر الم 967 ر جواد شا ة للبن 40712085638108593شا األد فلسط الثان
اد محمد فت العل 968 ة للبن 40777013038143787محمد ا العل حسن الحرازن الثان
يح969 ة للبن 40711539338143690رمضان عصام رمضان ص العل حسن الحرازن الثان
حلوت970 ل ال دالرحمن جمال جم ة للبن 40736332438108332ع رمل الثان األد ال
د صالحه971 ة للبن 40707679338134164ا خالد سع ال أبوذر الغفاري الثان
ل972 دو م ال ة للبن 40708123138134137بهاء الدين محمد ابرا ال أبوذر الغفاري الثان
ه973 د الرحمن ابو صف ة للبن 41224967438144044احمد شوكت ع العل أبوذر الغفاري الثان
ة للبن 40791171838109003محمد مازن حسام الم 974 األد حسن الحرازن الثان
ة للبن 40712062538109814يوسف منصور حل الجما 975 األد سا العل الثان
ما 976 ة للبن 40784276438108560حمزة عمر حمزە ال األد فلسط الثان
ز977 د الع ل ع ل وائل خل ة للبن 40775115538143495خل العل فلسط الثان
دالرحمن ماجد فت جودە978 ة للبن 40777999038143725ع العل حسن الحرازن الثان
ة للبن 40778766238108882رزق فواز رزق السو 979 األد حسن الحرازن الثان
ه980 ر وسام مجدي عط ة للبن 40772216438143778ما العل حسن الحرازن الثان
م981 د الرحمن  د ع دالسالم سع ة للبن 40777611138109147ع األد عدنان العل الثان
ة للبن 40774525638108493احمد محمود حمادە النجار982 األد فلسط الثان
ة للبن 40772759338108734محمد عن عماد عاشور983 األد فلسط الثان
م مطر984 م عاطف ابرا ة للبن 40786904938143928سل العل التقوى الثان
ة للبن 40790692438109609مسعود سا محمد صالح985 األد جولس الثان
ة للبن 40767278138143352فت مدين فت شملخ986 رمل الثان العل ال
د 987 ة للبن 40616506838109177كرم جهاد محمود ع األد عدنان العل الثان
ة988 ن س محمد يوسف  ة للبن 40785246638109292يو األد عدنان العل الثان
م989 ان نع ة للبن 40777182338109255منت عمر شع األد عدنان العل الثان
ة للبن 40777698838109233محمود حسام ع اله 990 األد عدنان العل الثان
م المسحال991 ة للبن 40787183938109284يوسف ام ابرا األد عدنان العل الثان
د النا اسعد عطا 992 ة للبن 40768015638108772محمود ع األد فلسط الثان
ح رمضان السنداوي993 ة للبن 40790217038108762محمد  األد فلسط الثان
ب994 اء الدين محمد النق ة للبن 40771727138108392محمد ض رمل الثان األد ال
شناق995 س حل  ة للبن 40770617538143266حل خم رمل الثان العل ال
تهت996 ل  ل عماد خل ة للبن 40777867938109406خل األد جولس الثان
ل عمر عاشور997 ة للبن 40787205038108939عمر خل األد حسن الحرازن الثان



ل998 م نعمان محمد ج دال ة للبن 40776841538143316ع رمل الثان العل ال
م محمود رأفت قروط999 دال ة للبن 40712142538108623ع األد فلسط الثان

ه1000 ة للبن 40783470438143531كرم رفيق احمد الن العل فلسط الثان
ة للبن 40783087638143467احمد محمود مصط اللدعه1001 العل فلسط الثان
اس محمد مط 1002 ة للبن 40778699538143820محمد  العل حسن الحرازن الثان
ة للبن 40736366238143968مؤمن مروان حسن ابوسعدة1003 العل التقوى الثان
د طه1004 ف الع ة للبن 40710156738109249محمود نا األد عدنان العل الثان
د1005 ة بن 70049697938144171احمد محمد حسام حسن ل العل عرفات للمو الثان
س الت 1006 د ت س ع ة للبن 40771276938108545ت األد فلسط الثان
ك1007 شام ابو ك ة للبن 40702793738134163شام ايهاب  ال أبوذر الغفاري الثان
امل محمود ابو رزق1008 ة للبن 40717477038108316سا  رمل الثان األد ال
ل حسونه1009 ة للبن 41238059438108276اسالم فايق خل رمل الثان األد ال
دالرحمن محمود فاروق مسعود1010 ة للبن 40775307838143312ع رمل الثان العل ال
د1011 د ع د را ع ة للبن 40792166738143756ع العل حسن الحرازن الثان
ل دلول1012 ل خل ة للبن 40791019938143859يوسف ن العل حسن الحرازن الثان
ة للبن 40710865338143911ر صالح ر الشيخ صالح1013 العل التقوى الثان
ه الهور1014 ف عط ة للبن 40698185238143282راض ا رمل الثان العل ال
ل1015 رم محمد ع الوك ة للبن 40711359638108967محمد ا األد حسن الحرازن الثان
ش محمود عوض 1016 ة للبن 40786988238109232محمود  األد عدنان العل الثان
ة للبن 41223406438108935ع جهاد مصط جاد1017 األد حسن الحرازن الثان
م قاسم1018 ل سل م خل ة للبن 40767750938108895سل األد حسن الحرازن الثان
ل محمد الع 1019 ة للبن 40770954238143419محمود اسماع رمل الثان العل ال
س أبو خوصة1020 ة للبن 40766476238143753عمرو حافظ يو العل حسن الحرازن الثان
صل محمد مقداد1021 ة للبن 40784055238109244محمود ف األد عدنان العل الثان
ة للبن 40711124438143571محمد وائل عمر النواجحه1022 العل فلسط الثان
ون1023 ة للبن 40711022038143904حسن أحمد رشاد المد العل التقوى الثان
ة للبن 40770843738109378تامر وائل أحمد مناع1024 األد جولس الثان
سب1025 ة للبن 40772123238109673احمد مدحت شوكت المح األد سا العل الثان
طار1026 د الب ة للبن 40709236038161176محمد أحمد زا اح الثان ادة و األعمالسعاد الص ال
ل1027 ة للبن 40708483938143582منذر سا محمود الط العل فلسط الثان
د مدوخ1028 ة للبن 40770719938143530قاسم محمد ع العل فلسط الثان
يثم خالد الغول1029 د  ة للبن 40772138038143596ول العل فلسط الثان
سمان1030 مان  ة للبن 40790910038144141مصط عادل سل العل أبوذر الغفاري الثان
د السالم ابومنصور1031 ة للبن 40771344538109409را عالء ع األد جولس الثان
د الرؤوف رضوان1032 ة للبن 40708200738109303ا عماد ع األد جولس الثان
امل ابو راس1033 ة للبن 40784145138161107احمد محمد  اح الثان ادة و األعمالسعاد الص ال
اري1034 د ال ج ع ة للبن 40782807838109286يوسف صالح الدين ف األد عدنان العل الثان
ل الهندي1035 ة للبن 40786724138143557محمد فايز جم العل فلسط الثان
ام1036 اس ص ة للبن 40790516538143384محمد سعد الدين  رمل الثان العل ال
ة للبن 40713087138143661الل أحمد لط الهمص1037 العل حسن الحرازن الثان
طة1038 د محمود ابوع ة للبن 40776694838143872أحمد ع العل التقوى الثان
د  عطا أحمد شا 1039 ة بن 40771416138144231ع العل عرفات للمو الثان
ة للبن 40773962238109619مهند حسام أحمد ن1040 األد جولس الثان
شام محمد اللقطه1041 ة للبن 40708578638109692سام  األد سا العل الثان
ة للبن 40784368938108754محمد نا محمود الصفدي1042 األد فلسط الثان
ه1043 د الرؤوف ماجد حسن غ ة للبن 40775102338143503ع العل فلسط الثان
ة للبن 40711849638108724محمد عرفات أحمد شهاب1044 األد فلسط الثان
ا محمد احسان ابو العون1045 ة للبن 40768141038143538محمد احسان  العل فلسط الثان
ة للبن 40787181338143958ع سم ع حسونة1046 العل التقوى الثان
ة للبن 40785690538143954عالء الدين عطا محمد العمري1047 العل التقوى الثان



ة للبن 40767106438144127محمد فخري محمد المجدالوي1048 العل أبوذر الغفاري الثان
س1049 د محمود يو ة للبن 40776753238108853اسامه سع األد حسن الحرازن الثان
د1050 د السالم محمد عا س ع ة للبن 45211534838108124أ األد ز العل الثان
ة للبن 40786655738161219يوسف أحمد ر حبوش1051 اح الثان ادة و األعمالسعاد الص ال
ض عجور1052 ا نا دالرحمن  ة للبن 40792051138161154ع اح الثان ادة و األعمالسعاد الص ال
د الواحد1053 عقوب ع ة للبن 40772521738108712محمد راض  األد فلسط الثان
س1054 اشم ابو الع ل  ة للبن 40772745238143584مهند سه العل فلسط الثان
ة للبن 40792487738143548محمد سالم نعمان عاشور1055 العل فلسط الثان
ة للبن 40767665938143796محمد رائد محمد جودە1056 العل حسن الحرازن الثان
ش محمد سالم1057 ة للبن 40837859438109136طارق  األد عدنان العل الثان
د ابو قادوس1058 ة للبن 40770374338109769محمد محمد سع األد سا العل الثان
د1059 ي العراب ة بن 40782410138144312محمود محمد خ العل عرفات للمو الثان
ة للبن 40772201638108703محمد ايهاب ص عواجه1060 األد فلسط الثان
ف1061 ل ابوس م اسماع د اد ة للبن 40790785638108624ع األد فلسط الثان
د النا حسن ابو عجوە1062 ة للبن 40777453838108720محمد ع األد فلسط الثان
ف1063 د صالح ابوس ة للبن 40791296338143296صالح الدين سع رمل الثان العل ال
دو1064 ة للبن 40767283138143839مهند طارق ع ع العل حسن الحرازن الثان
ة للبن 40712174838143821محمد يوسف حس الهندي1065 العل حسن الحرازن الثان
سمان1066 ة للبن 40784114738109483ع محمود ع  األد جولس الثان
دوان1067 د  ة للبن 40791944838108182عمر محمد ع األد ز العل الثان
ه1068 ة للبن 40768917338109749عمر محمد نا ع ابو صف األد سا العل الثان
وم1069 ة للبن 40718005838143338ع فواز جمعه بر رمل الثان العل ال
س عادل االمام1070 ة للبن 40772112538108253احمد خم رمل الثان األد ال
ة للبن 40778029538143337ع حازم رفيق المزنر1071 رمل الثان العل ال
ت1072 خ د  ة للبن 40791795438108997محمد عمر ع األد حسن الحرازن الثان
د الرحمن محمد يوسف حس 1073 ة للبن 40785597238109445ع األد جولس الثان
اين1074 ب غ ة للبن 40766734438109315احمد سعدي د األد جولس الثان
دوي1075 م جمال حافظ  ة للبن 40771712338108102ابرا األد ز العل الثان
س يوسف شحدە حطب1076 ة للبن 40770726438109689ا األد سا العل الثان
م1077 ة للبن 40792556938143858يوسف عوض فت نع العل حسن الحرازن الثان
د1078 ة للبن 40769736638109716صالح الدين ماجد حسن عب األد سا العل الثان
ة للبن 40778027938161232احمد عزام ع أبو الخ 1079 ادة و األعمالجولس الثان ال
ة للبن 40709841738161299امل سعدي أحمد سعد1080 ادة و األعمالجولس الثان ال
لوك1081 ة للبن 40791061138143555محمد غسان سم الع العل فلسط الثان
ە1082 ة للبن 40779579838143349فادي محمد يوسف ابو حص رمل الثان العل ال
قو 1083 د ال ة للبن 40775476138109035مهند منذر محمد سع األد حسن الحرازن الثان
ون1084 ة للبن 40791328438109756مؤمن ماجد أحمد المد األد سا العل الثان
دي1085 ة للبن 40793447038161104أحمد عصام عرفان الوح اح الثان ادة و األعمالسعاد الص ال
ر 1086 امل الس ة للبن 40711095638108607عاصم رائد  األد فلسط الثان
ر1087 د الرحمن ظا ة للبن 40766179238143899جمال خالد ع العل التقوى الثان
ل ج 1088 ة للبن 40791392038143934طارق من اسماع العل التقوى الثان
ة1089 د زد د رش ة للبن 40711502138143826محمود سع العل حسن الحرازن الثان
م محمد ابو قرن1090 ة للبن 40767236938143237امجد اد رمل الثان العل ال
ة للبن 40779341338161257حسام مروان محمد العس 1091 ادة و األعمالجولس الثان ال
ة للبن 40784411738143648ام محمود أحمد عجور1092 العل حسن الحرازن الثان
د سالمه الطنا 1093 م عا ة للبن 40710979238109060ابرا األد عدنان العل الثان
ة للبن 40776599938109103كر رائد حس ابو حرب1094 األد عدنان العل الثان
ه1095 د شادي حسن الجد ة للبن 40786408138108681م األد فلسط الثان
ي1096 ب محمود الم ة للبن 40779499938108478أحمد د األد فلسط الثان
ە1097 د محمود عم ة للبن 40772890638108416محمد ول رمل الثان األد ال



ة للبن 40709991038134103سام محمد خالد مصلح1098 رمل الثان ال ال
ب1099 ص د ابو مغ د محمد عا ة للبن 40792608838143302عا رمل الثان العل ال
ل حسونة1100 ة للبن 40710469438144109محمد خالد اسماع العل أبوذر الغفاري الثان
ل1101 م احمد يوسف حافظ ابوج ة للبن 40771342938161342وس ادة و األعمالجولس الثان ال
ب1102 ش ابو ش ا عا ة للبن 40770138238109510مؤمن  األد جولس الثان
ع 1103 ة للبن 40777969338161128حمزة خلدون محمود ال اح الثان ادة و األعمالسعاد الص ال
ي1104 م ز الجع ة بن 40837746338144210خالد اد العل عرفات للمو الثان
در1105 د ق م عالء ع ة للبن 40710329038108505اد األد فلسط الثان
كر1106 د  در ع د الرحمن ح ة للبن 40779197938108608ع األد فلسط الثان
اب اشب 1107 د الو ة للبن 40778985838108404محمد مجدي ع رمل الثان األد ال
ف جمعة السلوت1108 ة للبن 40783050438144096عمر ا العل أبوذر الغفاري الثان
ون1109 م المد ة للبن 40775300338109764محمد صالح ابرا األد سا العل الثان
و 1110 عقوب محمد ال ة للبن 40772642138109677احمد  األد سا العل الثان
ضه1111 س ع س ز خم ة للبن 40710144338161129خم اح الثان ادة و األعمالسعاد الص ال
ة للبن 40779284538161186محمد حسان محمد العرقان1112 اح الثان ادة و األعمالسعاد الص ال
د حسن عودە1113 ة للبن 40779634138109162ع سع األد عدنان العل الثان
ل نظام الدين القدوة1114 ة للبن 40796984938143549محمد سه العل فلسط الثان
لعاوي1115 مال محمد ال ة للبن 40774003438108775محمود  األد فلسط الثان
ان1116 م أبو شع ة للبن 40776561938108397محمد عالء ابرا رمل الثان األد ال
ة للبن 40708857438108257احمد رفيق أحمد شا 1117 رمل الثان األد ال
ز حسن النجار1118 ة للبن 70005769838108260احمد ع رمل الثان األد ال
ل1119 س محمود محمد ابو سخ ة للبن 40791335938108860أ األد حسن الحرازن الثان
ة للبن 40783932338134128احمد مازن أحمد الدلو1120 ال أبوذر الغفاري الثان
ة للبن 40782457238108482أحمد سا أحمد طافش1121 األد فلسط الثان
م ابو ندى1122 ة للبن 40787078138108810ادي أحمد ابرا األد فلسط الثان
د صالح محمد فلفل1123 ة للبن 40777242538108924ع األد حسن الحرازن الثان
علوشه1124 ل  ة للبن 40783521438109311احمد حسام اسماع األد جولس الثان
ة للبن 40767251838161144صالح غازي محمد الخزندار1125 اح الثان ادة و األعمالسعاد الص ال
د يوسف مقداد1126 ة للبن 40781928338109217محمد ع األد عدنان العل الثان
ارود1127 ان صالح محمود  ة للبن 40787707538108587سف األد فلسط الثان
اب1128 ة للبن 40778778738108384محمد رامز محمد د رمل الثان األد ال
د شحادة1129 رم سع د ا ة للبن 40786659938143923سع العل التقوى الثان
ش محمد الع 1130 ة للبن 40711268938161146صالح الدين  اح الثان ادة و األعمالسعاد الص ال
د  وائل مرزوق الخور1131 ة للبن 40772229738108915ع األد حسن الحرازن الثان
م النمنم1132 ة للبن 40783343338161318محمد ع نع ادة و األعمالجولس الثان ال
م محمد مسلم1133 د الحك ة للبن 40776996738109163ع ع األد عدنان العل الثان
ا1134 ف سمعان سا ة للبن 41248773838108572را ا األد فلسط الثان
د النجار1135 اد سع د ا ة للبن 40785255738143924سع العل التقوى الثان
ارنه1136 اس الز ة للبن 40711227538108455اس حاتم  رمل الثان األد ال
ة للبن 40839248838143400محمد غسان محمد القرمان1137 رمل الثان العل ال
د1138 ة للبن 40779798438109006محمد محمود محمد زو األد حسن الحرازن الثان
علوشة1139 ة للبن 40779396738143922سامر فايز حسن  العل التقوى الثان
ام1140 م رائد محمود ص ة للبن 40791024938109278وس األد عدنان العل الثان
د الهادي1141 من محمد ع م ا ة للبن 40777301938144149وس العل أبوذر الغفاري الثان
ا محمد الجملة1142 ة للبن 40771118338108848احمد  األد حسن الحرازن الثان
ل البهتي 1143 ل محمد خل ة للبن 40712349638108877خل األد حسن الحرازن الثان
ة للبن 40782474738161223يوسف من يوسف ابو عرقوب1144 اح الثان ادة و األعمالسعاد الص ال
ف ماجد مشت1145 ة للبن 40783882038108695محمد ا األد فلسط الثان
ث1146 ة للبن 40777567538143921سامح مو عثمان غ العل التقوى الثان
م العمودي1147 ة للبن 40786603738161338يثم محمود سل ادة و األعمالجولس الثان ال



شار1148 ة للبن 40768391138108831احمد خالد أحمد ال األد حسن الحرازن الثان
د سهمود1149 رم ع ة للبن 40793302738108884راض ا األد حسن الحرازن الثان
ة للبن 40771949138109638ح امجد أحمد الدوش1150 األد جولس الثان
د النا الحجار1151 د النا عماد ع ة للبن 40709989438109449ع األد جولس الثان
د سلطان1152 د ع د الواحد ول ة للبن 40782984538109725ع األد سا العل الثان
دو1153 ة للبن 40770834638161181محمد جالل أحمد جالل ابو س اح الثان ادة و األعمالسعاد الص ال
ش1154 ة للبن 40784843138109100براء خالد عودة حش األد عدنان العل الثان
ك1155 د سك د المج شام ع ة للبن 40772067138108636عزالدين  األد فلسط الثان
ش ابو عا 1156 ة للبن 40779104538108274أسامه انور عا رمل الثان األد ال
مام ص الشيخ1157 ر  ة للبن 40790963938108366ما رمل الثان األد ال
م حمدونه1158 ة للبن 40772054938144132محمود حس ابرا العل أبوذر الغفاري الثان
م الدحدوح1159 د ال م رائد ع دال ة للبن 40778002238143315ع رمل الثان العل ال
اوي1160 ة للبن 40779414838161305محمد خالد ع الغ ادة و األعمالجولس الثان ال
ي1161 رم مصط ال ة للبن 40771977238161264خالد ا ادة و األعمالجولس الثان ال
ة للبن 40705302438108830احمد حسن طالل الش 1162 األد حسن الحرازن الثان
ش ابو حسنه1163 ة للبن 40790922538108515المجد جواد درو األد فلسط الثان
ة للبن 41243017538108581سامر جهاد حسن ابو غا 1164 األد فلسط الثان
اد1165 ة للبن 40779125038108110أحمد سالمه عودة ع األد ز العل الثان
مان الديري1166 ة للبن 40784870438108237مو سالم سل األد ز العل الثان
ر1167 ة للبن 40774119838109768محمد مازن ع ابوزا األد سا العل الثان
د1168 ة للبن 40798118238109132صالح الدين سعد مساعد العراب األد عدنان العل الثان
ي1169 ل حمدي ال ة للبن 40770750438109114حمدي ن األد عدنان العل الثان
د الفتاح خ 1170 ة للبن 40766185938108469احمد اسامه ع األد فلسط الثان
ك1171 د ص سك ة للبن 40777635038143855يوسف سع العل حسن الحرازن الثان
ا عمار1172 ان  ة للبن 40778089938143846ا ب العل حسن الحرازن الثان
الل1173 ل مو مو أبو  ة للبن 40788538338108899سه األد حسن الحرازن الثان
وب عو محمود ابو حمدە1174 ة للبن 40784801938161337مو ادة و األعمالجولس الثان ال
ة للبن 40785294638108693محمد أحمد محمد مقاط1175 األد فلسط الثان
ل مصبح1176 ة للبن 40784107138161250الل من جم ادة و األعمالجولس الثان ال
ة للبن 40785783838109246محمود مصط صابر جودة1177 األد عدنان العل الثان
ل سالمه مسامح1178 ة للبن 40777219338108758محمد ن األد فلسط الثان
ه1179 در الدا ة للبن 40708896238108531در ن  األد فلسط الثان
ة للبن 40769691338143289سم عدنان محمود يوسف1180 رمل الثان العل ال
ل رمضان مراد1181 د الرحمن ن ة للبن 41226830238143718ع العل حسن الحرازن الثان
ة للبن 40711013938161256حامد سم حامد االستاذ1182 ادة و األعمالجولس الثان ال
د محمود محمد لقمان االستاذ1183 ة للبن 40789971538109464ع األد جولس الثان
د الهادي سلطان1184 ة للبن 40777057738109168فادي سا ع األد عدنان العل الثان
د الحس 1185 د محمد سع ة للبن 40771772738109124سع األد عدنان العل الثان
ك1186 س محمد الب م ت دالرح ة للبن 40776695538143941ع العل التقوى الثان
ة للبن 40778742338108315ر نائل ر ابو العوف1187 رمل الثان األد ال
طار1188 ة للبن 40711382838108269احمد نا حس الب رمل الثان األد ال
ح خالد الدرم 1189 ة للبن 40768771438108325صالح الدين  رمل الثان األد ال
م1190 ة للبن 40772732038108410محمد مروان محمد ارح رمل الثان األد ال
د المع مصلح النجار1191 ة للبن 40779182138143580مصلح ع العل فلسط الثان
قات1192 ب سلمان فت ع ة للبن 40790375638108159صه األد ز العل الثان
ت1193 خ ل  ة للبن 40783164338109221محمد ماجد خل األد عدنان العل الثان
ل القصاص1194 ل خل ة للبن 40785968538143545محمد جم العل فلسط الثان
م ماجد مصط القديري1195 ة للبن 40783313638134126ابرا ال أبوذر الغفاري الثان
ة للبن 40783121338109477عالء محمد محمد جودة1196 األد جولس الثان
من محمد شحادة ابو حس 1197 ة للبن 40772810438109094ا األد عدنان العل الثان



اد انور العجل1198 ة للبن 41230625038108697محمد ا األد فلسط الثان
در حسونة1199 ة للبن 40770028538108472احمد جهاد  األد فلسط الثان
ة للبن 40769991738134121وسام سنان شكري فلفل1200 رمل الثان ال ال
ة للبن 40783146038109323أحمد محمد فضل ابوكرش1201 األد جولس الثان
ة للبن 40782755938109304احمد اسامه محمود رضوان1202 األد جولس الثان
سن1203 س حسن مح ة للبن 40777707738108685مالك ت األد فلسط الثان
ل سل 1204 ا اسماع ل زك ة للبن 40782847438143474اسماع العل فلسط الثان
ف محمد فت العل 1205 ة للبن 40708940838161170فت ا اح الثان ادة و األعمالسعاد الص ال
ر حسن حندوقه1206 ة للبن 40791344138161187محمد حسن ما اح الثان ادة و األعمالسعاد الص ال
ي1207 ة للبن 40770188738161169فايز رائد فايز الم اح الثان ادة و األعمالسعاد الص ال
ه1208 ة للبن 40784133738108533براء شادي فايز عط األد فلسط الثان
ش1209 م الد د الرح م غازي ع د الرح ة للبن 40709855738109139ع األد عدنان العل الثان
ة للبن 40711003038108781محمود محمود حسن االستاذ1210 األد فلسط الثان
ة للبن 40791412638108270احمد نوفل سالم الشوا1211 رمل الثان األد ال
شاوي1212 اشم الق ة للبن 40709659338143440اشم نزار  رمل الثان العل ال
س1213 ة للبن 40783060338144055احمد مهند أحمد يو العل أبوذر الغفاري الثان
نه1214 ة للبن 40767405038143230اسامه رائد فضل جن رمل الثان العل ال
م عمر سالم ابو جراد1215 ة للبن 40838057438143771ك العل حسن الحرازن الثان
شا 1216 ة للبن 40770540938109322احمد محمد حسن ا األد جولس الثان
ة للبن 40785106238108175ع انور نهاد السمك1217 األد ز العل الثان
ف1218 ة للبن 40838131738161322محمد وائل محمد ابو س ادة و األعمالجولس الثان ال
ا 1219 د ال ل ع ة للبن 40785129438134112محمد اسماع رمل الثان ال ال
زم1220 اح ك ل مص ة للبن 40779195338109621مهند ن األد جولس الثان
ة للبن 40790953038109338اسعد محمد اسعد الهيثم1221 األد جولس الثان
ل عوض1222 ة للبن 40773979638143540محمد اسعد خل العل فلسط الثان
ه1223 ة للبن 40711973438108751محمد منذر وائل سم الجد األد فلسط الثان
دالقادر منذر مصط الس 1224 ة للبن 40767819238143512ع العل فلسط الثان
غ 1225 ة للبن 40787043538108432مصط وائل خالد القصا رمل الثان األد ال
ە1226 ة للبن 40711027938143378محمد رائد أحمد ابو حص رمل الثان العل ال
ب محمد رمضان الع 1227 م مه ة للبن 40783940638108273أد رمل الثان األد ال
ز1228 د الع د مصط عوض ع ة للبن 40775120538143325ع رمل الثان العل ال
م الشن 1229 م محمد ابرا ة للبن 40771004538144039ابرا العل أبوذر الغفاري الثان
م محمود ع غ 1230 ة للبن 40708140538161226ابرا ادة و األعمالجولس الثان ال
ة للبن 40600718738109042ا نضال مصلح قلجه1231 األد حسن الحرازن الثان
فه1232 اب ان ة للبن 40791137938161234أحمد محمد د ادة و األعمالجولس الثان ال
س1233 ة للبن 40770227338161191محمد سعد الدين أحمد ال اح الثان ادة و األعمالسعاد الص ال
ە1234 د ابو حص ة للبن 40708852538143402محمد فالح الدين ع رمل الثان العل ال
د مصلح قلجه1235 د الرحمن ول ة للبن 40776772238134108ع رمل الثان ال ال
ر زاد محمد مطر1236 ة للبن 40775460538143358ما رمل الثان العل ال
سوي1237 د  محمد الع ة للبن 40735879538143392محمد ع رمل الثان العل ال
ل مصبح1238 مال جم ة للبن 40777838038108843أحمد  األد حسن الحرازن الثان
ة للبن 40790481238109321أحمد محمد حامد عوض1239 األد جولس الثان
د الرحمن حس 1240 ة للبن 40785757238109504مؤمن حمدي ع األد جولس الثان
مال محمد حمدان1241 ة للبن 40782758338143814محمد  العل حسن الحرازن الثان
ة للبن 40711876938143613احمد راض أحمد ابو جراد1242 العل حسن الحرازن الثان
ان1243 ا عل ة للبن 40790799738143231اسالم فايز عطا رمل الثان العل ال
ة للبن 40771717238144042احمد خالد عمر الحل 1244 العل أبوذر الغفاري الثان
ة للبن 40786136838143806محمد عادل مو الزعنون1245 العل حسن الحرازن الثان
ة للبن 40787037738109053يوسف عاشور محمد حسان1246 األد حسن الحرازن الثان
ة للبن 40544993538143802محمد سميح محمد ن1247 العل حسن الحرازن الثان



ە1248 ة للبن 40720209238109509مؤمن نهاد سا ابو ص األد جولس الثان
م ابو فول1249 ة للبن 40767401938109671احمد محمود ابرا األد سا العل الثان
ون1250 ة للبن 40789870938109776محمد يوسف عوض المد األد سا العل الثان
ة للبن 40789904638109665أحمد فت محمد حالوە1251 األد سا العل الثان
ة للبن 40600717938109108حازم عمر يوسف صالح1252 األد عدنان العل الثان
اوي1253 ا سا الغ ة بن 42243262538144175احمد  العل عرفات للمو الثان
ل1254 ة للبن 40785061938108686مجدي عصام محمد كح األد فلسط الثان
م موعد1255 م فؤاد ابرا ة للبن 40711038638108468ابرا األد فلسط الثان
فان الصورا 1256 ف اسع فان ا ة للبن 40779268838108855اسع األد حسن الحرازن الثان
من ز جودە1257 ة للبن 40774802938143915ز أ العل التقوى الثان
ة للبن 40793291238143983محمد ج فه حجو1258 العل التقوى الثان
ة للبن 40777109638161273صالح يوسف صالح شا 1259 ادة و األعمالجولس الثان ال
اح محمد فلفل1260 دالرحمن مص ة للبن 40782268338108919ع األد حسن الحرازن الثان
م السحار1261 شام ابرا ة للبن 40770826238108586اج  األد فلسط الثان
ق1262 د خ د ماجد سع ة للبن 40772089538108317سع رمل الثان األد ال
ل1263 ة للبن 40782740138108289ايهاب مدحت محمد ابوج رمل الثان األد ال
س الحلو1264 ة للبن 40782813638144122محمد عالم يو العل أبوذر الغفاري الثان
د الرؤوف الداعور1265 دالرؤوف ع ع ة للبن 40775790538108615ع األد فلسط الثان
م محمود ابو صقر1266 ة للبن 40771323938143362محمد ابرا رمل الثان العل ال
ل العسكري1267 ة للبن 40794081638109227محمد معروف خل األد عدنان العل الثان
ة للبن 40708620638143222احمد نا محمود مها 1268 رمل الثان العل ال
ل لظن1269 ة للبن 40711664938109051عقوب محمد خل األد حسن الحرازن الثان
در الدين الخزندار1270 شام  ة للبن 40772166138143656درالدين  العل حسن الحرازن الثان
سن1271 ة للبن 40709535538109668احمد محمد داود مح األد سا العل الثان
ه1272 اد حسن ابو د ة للبن 40774596738108698محمد ا األد فلسط الثان
ب1273 ة للبن 40774322838109472عز الدين ام شفيق د األد جولس الثان
م1274 اس اسل د  عصام  ة للبن 40798599338108165ع األد ز العل الثان
د1275 ة بن 40782804538144202حافظ محمد مروان حافظ ع العل عرفات للمو الثان
د ابو ن1276 د الحم د الرحمن ع ة بن 40771328838144169احمد ع العل عرفات للمو الثان
س اللدعه1277 اد خم ة للبن 40786666438108376محمد ا رمل الثان األد ال
الطه1278 د  م ع ة للبن 40712170638143643االم سل العل حسن الحرازن الثان
م ابو حسن 1279 ة للبن 40778116038144048احمد فارس ابرا العل أبوذر الغفاري الثان
ه1280 ف الدا د اللط ة للبن 40710084138109052يوسف خلدون ع األد حسن الحرازن الثان
ة للبن 40779097138161261حس ن خ الحرازن1281 ادة و األعمالجولس الثان ال
ل العامودي1282 ف اسماع ة للبن 40707837738109763محمد  األد سا العل الثان
ي1283 ة للبن 40783983638108496أحمد نضال عارف الم األد فلسط الثان
ل الدلو1284 ف محمد خل ة للبن 40771550738143785محمد ا العل حسن الحرازن الثان
ر أحمد الخالدي1285 ة للبن 40710249038109222محمد ما األد عدنان العل الثان
ل ابو طبيخ1286 ر خل ل ما ة للبن 40786951038109118خل األد عدنان العل الثان
ك1287 م سك د ابرا ة للبن 40768238438108604طه سع األد فلسط الثان
ح ع عوض1288 ة للبن 40708773338108763محمد  األد فلسط الثان
ة للبن 40710862038108597شكري ماجد شكري ابوسالم1289 األد فلسط الثان
ف سم الهواري1290 ة للبن 40779049238143348فادي أ رمل الثان العل ال
ة للبن 40784108938109574محمد مع حسن زقوت1291 األد جولس الثان
ة للبن 40784173338109050ح منصور ع ايوب1292 األد حسن الحرازن الثان
ة للبن 40699313938109744ع صالح محمود قفة1293 األد سا العل الثان
ة للبن 40712152438109486عمر وائل عمر ابو را 1294 األد جولس الثان
م صندوقه1295 ف ابرا ة للبن 40790474738109102سام ا األد عدنان العل الثان
د1296 ة للبن 40785430638143622احمد عو محمود عا العل حسن الحرازن الثان
د ابو طبنجه1297 ة للبن 40736371238143907حمزە محمد سع العل التقوى الثان



ف محمد زاد النخاله1298 د اللط ة للبن 40777142738143695زاد ع العل حسن الحرازن الثان
عقو 1299 د ال ل سع ة للبن 40790912638143676حمزە خل العل حسن الحرازن الثان
ة للبن 40710407438161254جمعه عوض جمعة اله 1300 ادة و األعمالجولس الثان ال
ه1301 ة للبن 40708126438108900صالح ج جمعه جند األد حسن الحرازن الثان
شام يوسف المجدالوي1302 ة للبن 40769699638108824يوسف  األد فلسط الثان
ان1303 د محمد شع ة للبن 40710880238108192مؤمن ع األد ز العل الثان
ل1304 ة للبن 40770874238161123تامر عاطف أحمد كح اح الثان ادة و األعمالسعاد الص ال
ل1305 ة للبن 40772148938143590نور الدين طارق عمر كح العل فلسط الثان
ة للبن 40779392638143621احمد عمر محمد العقاد1306 العل حسن الحرازن الثان
ة للبن 40786043638143836مهند راض حس المشهراوي1307 العل حسن الحرازن الثان
س1308 اسم سعود ال ة للبن 40767072838108783مصط  األد فلسط الثان
د1309 ة للبن 40782427538134111عمر اسامه حمودە الس رمل الثان ال ال
از 1310 رم ال مال ا رم  ة للبن 40777963638108856ا األد حسن الحرازن الثان
ادي1311 د السالم جمعة ابو ع ة للبن 40774240238109095أ ع األد عدنان العل الثان
ن1312 ل محمد ابوالعم ة للبن 40770217438109674احمد ن األد سا العل الثان
ە1313 ة للبن 40796987238161204مطر محمد محمود ابو حص اح الثان ادة و األعمالسعاد الص ال
اد راض حرز 1314 د  ا ة للبن 40776797938108612ع األد فلسط الثان
اشم حجازي1315 ة للبن 40709819338108773محمود غازي  األد فلسط الثان
ردي1316 ة للبن 40771776838143502ظافر حاتم ظافر ال العل فلسط الثان
اس حسن النا 1317 م  ة للبن 40710950338108104ابرا األد ز العل الثان
لوك1318 د الع ة للبن 41237940638143342عمر ماجد سع رمل الثان العل ال
ة للبن 40768247538144076رامز محمد توفيق رامز مسمار1319 العل أبوذر الغفاري الثان
ل1320 ة للبن 40793637638109290يوسف محسن محمد ج األد عدنان العل الثان
ة للبن 40790449938108275اسامه نظ مصط الدحدوح1321 رمل الثان األد ال
ا طالل حسونة1322 من  ة للبن 40785399338108287أ رمل الثان األد ال
اس حسونة1323 د ع ة للبن 40767354038109243محمود ف األد عدنان العل الثان
ة للبن 40768491938109527محمد تامر محمد زقوت1324 األد جولس الثان
ب1325 ة للبن 40767396138109183مؤمن محمد حسن ابو ش األد عدنان العل الثان
ة للبن 40770465938143766فضل راض ع ران1326 العل حسن الحرازن الثان
امل داود1327 ف  د اللط ة للبن 41309107538109399خالد ع األد جولس الثان
خ1328 م أبو  د ال ة للبن 40772613238109644يوسف حاتم ع األد جولس الثان
س1329 ة للبن 40778970038109812يوسف عمر يوسف ال األد سا العل الثان
ان أحمد ابوزعنونة1330 ل سف ة للبن 40777520438161115اسماع اح الثان ادة و األعمالسعاد الص ال
ة للبن 40710024738108443نور الدين عماد توفيق عفانة1331 رمل الثان األد ال
ل دغمش1332 م جم ة للبن 40712296938108308حمدان اد رمل الثان األد ال
مال محمد حلوق1333 ة للبن 40767291438108402محمد  رمل الثان األد ال
م عوض1334 ة للبن 40785019738144142مع حسن ابرا العل أبوذر الغفاري الثان
د محمد برات1335 ة للبن 40794470138143638اسامه سع العل حسن الحرازن الثان
ة للبن 41262821638109027مصعب محمد عو عاشور1336 األد حسن الحرازن الثان
ا محمد حسونة1337 ة للبن 40790821938109775محمد  األد سا العل الثان
ف الع 1338 ف محمد نا ة للبن 40775453038108798نا األد فلسط الثان
ي1339 ة للبن 40709249338108485احمد عامر غازي الم األد فلسط الثان
دالفتاح ع 1340 ة للبن 40783472038143634ادم عماد ع العل حسن الحرازن الثان
حر1341 د النا محمود  ة للبن 40776993438161230أحمد ع ادة و األعمالجولس الثان ال
ر محمد النونو1342 ة للبن 40778570838108958مؤمن محمد ما األد حسن الحرازن الثان
ــــج المشهراوي1343 ــــج راض ف ة للبن 40708010038108189ف األد ز العل الثان
ض عثمان حبوش1344 ة للبن 40781959838161202محمود نا اح الثان ادة و األعمالسعاد الص ال
دير النحال1345 ب  ة للبن 40768161838109277وسام لب األد عدنان العل الثان
ة للبن 40772809638109178كرم جواد محمد الحما 1346 األد عدنان العل الثان
دالرحمن وائل محمد غازي ابو ضلفة1347 ة للبن 40782899538143313ع رمل الثان العل ال



يوي1348 س حل اش ة للبن 40779187038108833أحمد خم األد حسن الحرازن الثان
ل طافش1349 ة للبن 40710764838109347ام محمد خل األد جولس الثان
ل1350 ة للبن 40767420938109326احمد مصط ريع سح األد جولس الثان
ة للبن 40782221238109281يزن جهاد ع مسعود1351 األد عدنان العل الثان
اغ1352 ة للبن 40708217138108474احمد حس عودة الص األد فلسط الثان
ل الشن 1353 ل محمد سه ة للبن 40777077538108321سه رمل الثان األد ال
ل مطر1354 د الهادي وسام جم ة للبن 40772129938108331ع رمل الثان األد ال
ه ابو العوف1355 د منصور ن ة للبن 40779004738143327ع رمل الثان العل ال
د العف 1356 ة للبن 40777872938143449يوسف أحمد محمد سع رمل الثان العل ال
م الحداد1357 ة للبن 40791389638144152ح انور ابرا العل أبوذر الغفاري الثان
و 1358 عقوب الب ة للبن 40771142338109605محمود محمد  األد جولس الثان
ة للبن 40771428638134122وسام فادي ع زغرە1359 رمل الثان ال ال
ة للبن 40777836438109395حمزە طلعت محمد قاسم1360 األد جولس الثان
د الغ الجمل1361 ة للبن 40595712738108242وسام حسن ع األد ز العل الثان
ة للبن 40786714238143982محمد توفيق محمود حمدونه1362 العل التقوى الثان
د1363 من محمود الس ة للبن 40770519338109307احمد أ األد جولس الثان
ف1364 ة للبن 40785442138108199محمد حاتم عوض ابوس األد ز العل الثان
ة للبن 40779079938109761محمد رأفت محمود ايوب1365 األد سا العل الثان
ة للبن 40609011838109670احمد محمد نادر الشيخ يوسف1366 األد سا العل الثان
ك1367 اء حس الحا ة للبن 40774623938161216ح ض اح الثان ادة و األعمالسعاد الص ال
ة للبن 40768475238109099اسم عماد محمود رضوان1368 األد عدنان العل الثان
اوي1369 ة للبن 40783902638108510اسالم اسامه أحمد م األد فلسط الثان
د الرزاق الع 1370 ة للبن 40782932438108409محمد مروان ع رمل الثان األد ال
ه1371 د دراب ة للبن 40778589838108415محمد وائل ول رمل الثان األد ال
د العال1372 ل ع د الجل ة للبن 40702693938108231مصط ز ع األد ز العل الثان
د الواحد1373 عقوب ع ر  ة للبن 40791733538108821عقوب ما األد فلسط الثان
يح1374 ة للبن 40798002838143279را غازي حس ص رمل الثان العل ال
ا 1375 ل ال ة للبن 40708044938108407محمد محمود جم رمل الثان األد ال
ة للبن 40768480238161350يوسف ز محمد أبو الخ 1376 ادة و األعمالجولس الثان ال
ون1377 م المد ة للبن 40784202038143961عمر عز الدين ابرا العل التقوى الثان
ي1378 ض ز الجع م نا ة للبن 41238065138109332اد األد جولس الثان
ا يوسف ابو وطفه1379 رم  ة للبن 40772730438109683ا األد سا العل الثان
ة للبن 40791056138108802نضال اسعد نمر صهيون1380 األد فلسط الثان
م عوض 1381 ة للبن 40774298038143897الل محمد ابرا العل التقوى الثان
اد1382 ة للبن 40778278838108347عدنان أحمد مسعود ع رمل الثان األد ال
اوي1383 ة للبن 40768185738109487ع حازم ع الع األد جولس الثان
ة للبن 40778828038108890سا محمد ج العجل1384 األد حسن الحرازن الثان
د1385 ة للبن 40709681738108306حسونه رائد حسونه عا رمل الثان األد ال
دي1386 ة للبن 40776928038108132توفيق مؤمن توفيق الوح األد ز العل الثان
ة للبن 40777662438143560محمد ماجد رمضان ابو الهنود1387 العل فلسط الثان
ة للبن 40790872238108372محمد أحمد فارس مشت1388 رمل الثان األد ال
ك1389 م سك ة للبن 40784925638108258أحمد رو سل رمل الثان األد ال
م جمال مو عجور1390 ة للبن 40708417738108953ك األد حسن الحرازن الثان
ي ابو العون1391 ف ص ة للبن 40772629838109008محمد نا األد حسن الحرازن الثان
طه1392 ة للبن 40768318438108879را جمال راض قن األد حسن الحرازن الثان
ة للبن 40709795538108944فؤاد ع فؤاد بنات1393 األد حسن الحرازن الثان
ة للبن 40786509638108190قاسم طلعت ع عزام1394 األد ز العل الثان
ما 1395 ة للبن 40778895938109793مهند فت شوكت ال األد سا العل الثان
اشم يوسف الشاعر1396 ة للبن 40602189938161198محمد  اح الثان ادة و األعمالسعاد الص ال
ة للبن 40777083338109268نور الدين أحمد محمد ابو صا 1397 األد عدنان العل الثان



ة للبن 40772233938109125سم فارس سم ابو عرب1398 األد عدنان العل الثان
لة1399 ة للبن 40771134038108476احمد خالد جمال عك األد فلسط الثان
ل1400 شام كح ة للبن 40772107538143491خالد محمد  العل فلسط الثان
صور1401 ة للبن 40775531338108723محمد عدنان محمد  األد فلسط الثان
د القصاص1402 ة للبن 40767186638143844نور الدين حماد سع العل حسن الحرازن الثان
دە1403 ة للبن 40630489938143411محمد نادر محمد ابو حم رمل الثان العل ال
ي1404 ب محمد الح ة للبن 40711551838109362براء اد األد جولس الثان
ة للبن 40712225838109364ك محمود محمود رضوان1405 األد جولس الثان
ف غازي العلول1406 ة للبن 40770525038108142حمزة ا األد ز العل الثان
د الغرە1407 دالرحمن أحمد ع ة للبن 40784238438161153ع اح الثان ادة و األعمالسعاد الص ال
ة للبن 40768322638108588سالم محمد سالم سعد1408 األد فلسط الثان
م1409 د ارح م صالح ع ة للبن 40779717438108441س رمل الثان األد ال
ف صامد محمد القطا 1410 ة للبن 40767729338143234ا رمل الثان العل ال
د1411 ة للبن 40786882738144073حمزة عادل ع ابو ع العل أبوذر الغفاري الثان
ة للبن 40783927338143658شار ايهاب انور حرز 1412 العل حسن الحرازن الثان
د 1413 د  ع د ام ع ة للبن 40783911738109458ع األد جولس الثان
ة للبن 40793142738108184ع حسام حسان ابو دالل1414 األد ز العل الثان
ة للبن 40785948738109679أسامه حسن حسن ابو رالة1415 األد سا العل الثان
ل مهنا1416 ة للبن 40783363138161218يزن محمد جم اح الثان ادة و األعمالسعاد الص ال
مال محمود أبو شقفه1417 س  ة للبن 40774295638109089ا األد عدنان العل الثان
ل صالح الجمل1418 ة للبن 40779621838109208محمد خل األد عدنان العل الثان
ه1419 د محمد الب ة بن 40791956238144285محمد سع العل عرفات للمو الثان
رم محمد حبوش1420 ة للبن 40777603838108294الل ا رمل الثان األد ال
ة للبن 40772751038109471عدي عصام توفيق مط 1421 األد جولس الثان
ة للبن 40772742938109031منصور عماد الدين حس حلس1422 األد حسن الحرازن الثان
س غازي شحتو1423 ة للبن 40778279638108653غازي يو األد فلسط الثان
ش1424 ة للبن 40785889338108268أحمد نا أحمد االط رمل الثان األد ال
ة للبن 40703053538108434معاذ محمد ص حلس1425 رمل الثان األد ال
ات1426 ة للبن 40782767438108846أحمد نا أحمد ش األد حسن الحرازن الثان
لحه1427 ة للبن 40787182138109579محمد نا ع  األد جولس الثان
م ص صلوحه1428 ة للبن 40782177638109517محمد ابرا األد جولس الثان
ا المظلوم1429 ة للبن 40712302538108563حمزة يوسف زك األد فلسط الثان
ة للبن 40781882238143959ع محمد ع حجازي1430 العل التقوى الثان
ر 1431 م الس د ابرا ة للبن 40783922438109043مام ول األد حسن الحرازن الثان
ة للبن 40782862338109765محمد طالل محمد الدنف1432 األد سا العل الثان
ة للبن 40708662838108447شام عمر أحمد عرا 1433 رمل الثان األد ال
ة للبن 40768703738108301توفيق ز توفيق حمتو1434 رمل الثان األد ال
ة للبن 40789924438108304حسام عز الدين أحمد ابو ريع1435 رمل الثان األد ال
س اسامه صالح فنانه1436 ة للبن 40791366438108859أ األد حسن الحرازن الثان
ة للبن 40777822438109192محمد اسامه شكري النحال1437 األد عدنان العل الثان
د1438 د العراب ة للبن 40785929738108254أحمد رائد محمد سع رمل الثان األد ال
ج1439 م ف ة للبن 40782947238143238ام جمال ابرا رمل الثان العل ال
ف أحمد ع 1440 ة للبن 40771879038109214محمد  األد عدنان العل الثان
ان حل السقا1441 ف شع ة للبن 40770450138108259احمد س رمل الثان األد ال
ة للبن 40784821738108421محمود رائد شحادة شعفوط1442 رمل الثان األد ال
اد محمد سالم1443 ة للبن 40766321038143207احمد ا رمل الثان العل ال
ة للبن 40785814138143799محمد راض مو عصعوص1444 العل حسن الحرازن الثان
د  ابو حمام1445 د ع ة للبن 40705432938143869احمد سع العل التقوى الثان
ف محمد الهنداوي1446 د اللط ة للبن 40783921638161316محمد ع ادة و األعمالجولس الثان ال
ــــخ1447 ر ش اد شا ة للبن 40782942338109520محمد ا األد جولس الثان



ل1448 د منذر حمدي الشيخ خل ة للبن 40785525338108926ع األد حسن الحرازن الثان
ا عمر ابو زد1449 ة للبن 40790220438108941عمر  األد حسن الحرازن الثان
سام خالد عليوة1450 ة للبن 40768467938143261حسن  رمل الثان العل ال
ر1451 ر ع ابو زا ة للبن 40710278938109707خالد ما األد سا العل الثان
سن1452 ة بن 40711083238144222صالح انور صالح ابومح العل عرفات للمو الثان
د الجواد ابو حمد1453 ة للبن 40775819238108487أحمد عو ع األد فلسط الثان
ر خ المقو 1454 ة للبن 40790961338143465أحمد ما العل فلسط الثان
ة للبن 40777179938143834مصعب وائل عارف المظلوم1455 العل حسن الحرازن الثان
ادە1456 س سا حسن ابوع ة للبن 40709540538143650ا العل حسن الحرازن الثان
د عفانة1457 ة للبن 40837592138108272ادم محمد ع رمل الثان األد ال
ا 1458 ة للبن 40792830838161349يوسف أحمد محمود ال ادة و األعمالجولس الثان ال
ه1459 ن ل سعد الدين  ة للبن 40778102038161140سعد الدين ن اح الثان ادة و األعمالسعاد الص ال
اري1460 د ال د نا ص ع ة للبن 40776792038109276وح األد عدنان العل الثان
ة للبن 40785421538143588نائل وائل رمضان القصاص1461 العل فلسط الثان
ي1462 د يوسف الخ ة للبن 40793239138108516أمجد ع األد فلسط الثان
د الس 1463 ل ع ة للبن 40774879738161228أحمد خل ادة و األعمالجولس الثان ال
ة للبن 40779632538109546محمد سم أحمد مهنا1464 األد جولس الثان
ة للبن 40710785338108141حمدي رائد حمدي زنو1465 األد ز العل الثان
ة للبن 40786756338143577مصط مختار مصط اللولو1466 العل فلسط الثان
د1467 ر فارس حم ة للبن 40791807738108561حمزە ما األد فلسط الثان
م محمود الش 1468 د الحل اء ع ة للبن 40786447938108601ض األد فلسط الثان
ك1469 ة للبن 40771248838108252احمد جهاد فاروق الحا رمل الثان األد ال
ل1470 س شال س را يو ة للبن 40793238338143454يو رمل الثان العل ال
ة للبن 40615308038108419محمود ايهاب محمد عن 1471 رمل الثان األد ال
ض غازي عاشور1472 ة للبن 40777526138108228محمود نا األد ز العل الثان
د1473 ارون رش ة للبن 40784409138161132را مع  اح الثان ادة و األعمالسعاد الص ال
ة للبن 40791632938108492احمد محمد عزو مشت1474 األد فلسط الثان
ر جمال اال 1475 ة للبن 40786511238108942عمرو ما األد حسن الحرازن الثان
م محمد شحتو1476 ة للبن 40786275438109587محمود ابرا األد جولس الثان
اسم محمد السلول1477 س  ة للبن 40786266338109687أ األد سا العل الثان
د القادر جودة1478 ة للبن 40774131338143492خالد نا ع العل فلسط الثان
رم جمعه جعرور1479 ة للبن 40782817738108550حاتم ا األد فلسط الثان
در زنداح1480 ة للبن 40778861138143600يوسف راح ح العل فلسط الثان
س شملخ1481 س حازم خم ة للبن 40784161838143240أ رمل الثان العل ال
س سالم زادە1482 ة للبن 40837969138109374بهاء خم األد جولس الثان
له1483 ان الع ة للبن 40767428238109606محمود مع شع األد جولس الثان
م االيو 1484 يثم ابرا ة للبن 40768145138109583محمد  األد جولس الثان
ة للبن 40774398838108820يزن أحمد محمد الش 1485 األد فلسط الثان
دي1486 د مصط ابو  ة للبن 40710795238143831مصط سع العل حسن الحرازن الثان
ة للبن 40711119438108433مصط يوسف مصط مقداد1487 رمل الثان األد ال
ح1488 د القادر الل د  ع دالقادر ع ة للبن 40792833238109457ع األد جولس الثان
اب1489 ل مصط ابو ج م خل ة للبن 40771109238109296ابرا األد جولس الثان
م جودة1490 ف سل ج ا ة للبن 40783513138109495ف األد جولس الثان
د الفتاح ع 1491 ة للبن 40787152438109582محمد نور مروان ع األد جولس الثان
يح1492 ة للبن 40779578038108579سالم جواد طه ص األد فلسط الثان
كر ابو جهل1493 ا  ة للبن 40784571838143660كر زك العل حسن الحرازن الثان
ام1494 ة للبن 40778666438108291اسل محسن محمد ص رمل الثان األد ال
د سالمة1495 ان ع ة للبن 40783264138144119محمد شع العل أبوذر الغفاري الثان
امل حمادة1496 س  ة للبن 40766148738143749عمر خم العل حسن الحرازن الثان
ا رائد حسن طموس1497 ة للبن 40786407338109344المنت  األد جولس الثان



له1498 ة للبن 40712300938108957مؤمن ز أحمد الع األد حسن الحرازن الثان
ه أبو جهل1499 ة للبن 40708515838109717صالح الدين نا و األد سا العل الثان
ة للبن 40767327638109224محمد محمد محمود االضم1500 األد عدنان العل الثان
ف مقداد1501 ة للبن 40772041638109218محمد عدنان عف األد عدنان العل الثان
دي1502 د المهدي الوح د عماد ع ة للبن 40711324038108365م رمل الثان األد ال
م الدرم 1503 ا ابرا ة للبن 40772189338108428محمود  رمل الثان األد ال
الب1504 س محمد  ة للبن 40772671038108978محمد خم األد حسن الحرازن الثان
من فاروق ن1505 ة للبن 40776696338108948فاروق أ األد حسن الحرازن الثان
ة للبن 40770248938143586مو محمود مو رحان1506 العل فلسط الثان
د1507 م ل د النا ابرا ة للبن 40782701338161240أسامه ع ادة و األعمالجولس الثان ال
م طالل طافش1508 د وس ة للبن 40783284938108683م األد فلسط الثان
م جهاد عوض العو 1509 ة للبن 40777961038143533ك العل فلسط الثان
ون1510 ل المد ة للبن 40791066038108448شام ماجد جم رمل الثان األد ال
ة للبن 40708711338108255احمد رامز فؤاد اللدعه1511 رمل الثان األد ال
د الرحمن1512 ف حس ع ة للبن 40782892038109548محمد  األد جولس الثان
ل محمود ايوب1513 ة للبن 40769945338109115حمزة ن األد عدنان العل الثان
ف1514 ل م من خل ة للبن 40697402238108471أحمد أ األد فلسط الثان
د المالك1515 ة للبن 40771784238109314احمد راض جمعه ع األد جولس الثان
ة للبن 40782814438109742عالء فؤاد محمد اللقطه1516 األد سا العل الثان
سالم1517 در س عقوب ح در  ة للبن 40786923938108564ح األد فلسط الثان
م ص محمد ابو شوقه1518 دال ة للبن 40768680738108337ع رمل الثان األد ال
ب عطا 1519 ة للبن 40777651738143763فراس مأمون و العل حسن الحرازن الثان
م مع محمد ابو عا 1520 ة للبن 40774012538143863ابرا العل التقوى الثان
م أحمد الديري1521 ة للبن 40772714838108827احمد ابرا األد حسن الحرازن الثان
م البهو1522 م را سل ة للبن 40778972638108896سل األد حسن الحرازن الثان
م عروق1523 د الرح ف ع ة للبن 40710447038109506مؤمن عف األد جولس الثان
س الدعادله1524 ة للبن 40776712838161320محمد مازن خم ادة و األعمالجولس الثان ال
ة للبن 40782334338108193ما حسن ما ما 1525 األد ز العل الثان
ل ابو عودە1526 ل محمد اسماع ة للبن 40768126138109681اسماع األد سا العل الثان
اوي1527 ل مطر ال ة للبن 40774629638161211نور الدين جم اح الثان ادة و األعمالسعاد الص ال
ب1528 س سالم د دالعا حرب خم ة للبن 40777823238161155ع اح الثان ادة و األعمالسعاد الص ال
د  عماد سالمه الس 1529 ة للبن 40709987838108614ع األد فلسط الثان
من ع ابو زرق1530 ة للبن 40767194038109480ع ا األد جولس الثان
س محمد الرا 1531 ة للبن 40610264038108215محمد مو خم األد ز العل الثان
حلوت1532 ة للبن 40786742338109714شادي محمود حسن ال األد سا العل الثان
س ابوسالم1533 ة للبن 40775557838108782محمود نائل خم األد فلسط الثان
ة للبن 40771962438108708محمد حمدان ن شحي 1534 األد فلسط الثان
ة للبن 40785819038108548جمال الدين أحمد جمال زقوت1535 األد فلسط الثان
در القصاص1536 ة للبن 40784902538108556حمادە عمران ح األد فلسط الثان
ة للبن 40786336438108401محمد عماد حمدي الزايغ1537 رمل الثان األد ال
ب االضم1538 ة للبن 40782091938109044يثم اسامه د األد حسن الحرازن الثان
ة للبن 40709183438108767محمود رائد رشاد حمادة1539 األد فلسط الثان
ة للبن 40775830938108498أحمد وائل محمد جهاد ابو فارس1540 األد فلسط الثان
مال حامد الشاقوق1541 ة للبن 40711444638108303حامد  رمل الثان األد ال
د فارس الغرة1542 د المج ة للبن 40708881438108123ام ع األد ز العل الثان
م ابو العطا1543 ة للبن 40789846938108198محمد بهاء سل األد ز العل الثان
ة للبن 40781822838143781محمد أحمد ع الزرقه1544 العل حسن الحرازن الثان
د الرؤوف النا 1545 ا ع د الرؤوف  ة للبن 40708837638108911ع األد حسن الحرازن الثان
ة للبن 40709658538109310احمد حافظ أحمد ن1546 األد جولس الثان
ة للبن 40770490738109373بهاء الدين صفوت محمود حسن 1547 األد جولس الثان



د حسن المسحال1548 ة للبن 40708809538109074احمد سع األد عدنان العل الثان
يوي1549 من ر اش ة للبن 40779403138108702محمد أ األد فلسط الثان
م رجب القصاص1550 ة للبن 40777581638108497احمد نع األد فلسط الثان
ة للبن 40789780038143655در مجدي مصط مقاط1551 العل حسن الحرازن الثان
د العال1552 ة للبن 40777001538161166غازي محمود غازي ع اح الثان ادة و األعمالسعاد الص ال
م الرفا 1553 ة للبن 40711746438108778محمود محمد ابرا األد فلسط الثان
د توفيق ابو عا 1554 ة للبن 40770827038108311خ ول رمل الثان األد ال
د الواحد1555 ة للبن 40768930638108880ريع نا يوسف ع األد حسن الحرازن الثان
د1556 سام محمود حم ة للبن 40774884738161180محمد  اح الثان ادة و األعمالسعاد الص ال
ة للبن 40791822638109661أحمد رامز راض طموس1557 األد سا العل الثان
ون1558 س المد ة للبن 40713031938109708خالد ن ت األد سا العل الثان
ال1559 س خ س محمد خم ة للبن 40784118838161130خم اح الثان ادة و األعمالسعاد الص ال
من رمضان حلس1560 ة للبن 40779505338108676مؤمن أ األد فلسط الثان
ض1561 ا س ال ة للبن 40772722138108759محمد ن ت األد فلسط الثان
س الشوا1562 ة للبن 40710481938108281ام ممدوح خم رمل الثان األد ال
م البهلول1563 ة للبن 40708559638143405محمد محمود ابرا رمل الثان العل ال
ة للبن 40789964038108537شار محمد أحمد حجازي1564 األد فلسط الثان
امل ابو عجوە1565 ة للبن 40768679938143610احمد حسام  العل حسن الحرازن الثان
ة للبن 40767243538108206محمد سم نهاد السمك1566 األد ز العل الثان
شا 1567 ل ا ة للبن 40710402538161205منت مع خل اح الثان ادة و األعمالسعاد الص ال
د النا محمد مسلم1568 ة للبن 40786301838109216محمد ع األد عدنان العل الثان
د محمد محمود مطر1569 ة للبن 40711688838109152ع األد عدنان العل الثان
ة للبن 40707616538109403خالد ن محمد ن1570 األد جولس الثان
ة للبن 40778862938108138حسن نا محمد جاد 1571 األد ز العل الثان
دالسالم ام مصط اله 1572 ة للبن 40790081038109146ع األد عدنان العل الثان
ة1573 ن م عمر  ة للبن 40771112638108356عمر ابرا رمل الثان األد ال
د الرحمن الدحدوح1574 ة للبن 40770747038143653اسل مروان ع العل حسن الحرازن الثان
ة للبن 40796789238108429مدحت محمد حسن ابو فارس1575 رمل الثان األد ال
م الخور1576 د ال م ع م ابرا دال ة للبن 40771796638108922ع األد حسن الحرازن الثان
ة للبن 40777923038108847احمد نضال فضل الخالدي1577 األد حسن الحرازن الثان
ل1578 اد محمد الشيخ خل ة للبن 40770081438109306احمد ا األد جولس الثان
م راشد الدلو1579 د الحل ة للبن 40767267438161255حازم ع ادة و األعمالجولس الثان ال
م عز أحمد ابو الش 1580 ة للبن 40778172338109299ابرا األد جولس الثان
در خ الحسي 1581 ة للبن 40767681638161220يوسف ح اح الثان ادة و األعمالسعاد الص ال
دو1582 م رفيق ع ة للبن 40792923138108576رفيق وس األد فلسط الثان
ة للبن 40710386038108803نضال رائد عو مشت1583 األد فلسط الثان
د سعدي ابو دلو1584 ة للبن 40791052038143910خالد ول العل التقوى الثان
الب1585 ل  د الهادي اسماع ة للبن 40790886238143254حازم ع رمل الثان العل ال
ة للبن 40790363238108212محمد محمود محمد شلح1586 األد ز العل الثان
د1587 ة للبن 40783981038143244اسل حسن حس ل رمل الثان العل ال
ل عوض1588 ل صالح جم ة للبن 40771005238143253جم رمل الثان العل ال
طة1589 ة للبن 40777482738109537محمد را ع ابوع األد جولس الثان
ان1590 اس أبو شع ة للبن 40784093338161201محمود محمد ن  اح الثان ادة و األعمالسعاد الص ال
م محمد مو1591 ة للبن 40783265838109064احمد ابرا األد عدنان العل الثان
س ج ال 1592 ة للبن 40772078838108592شادي خم األد فلسط الثان
ه1593 ة للبن 40779092238108776محمود ال محمد الجد األد فلسط الثان
ل1594 اب الهب اب ع د ة للبن 40790302038144075د العل أبوذر الغفاري الثان
ة للبن 40767156938109019محمود مع محمد را 1595 األد حسن الحرازن الثان
ن1596 د النا ادرس ابوالعم ة للبن 40710185638161253جمال ع ادة و األعمالجولس الثان ال
لح1597 ان  ة للبن 40790796338109005محمد محمود شع األد حسن الحرازن الثان



د توفيق حس 1598 ة للبن 41239171638109404خالد ول األد جولس الثان
ة للبن 40771372638109584محمد وائل محمد رح 1599 األد جولس الثان
ي1600 م ز الجع م اد ة للبن 40714312238109294ابرا األد جولس الثان
ل1601 ة للبن 40792774838108494أحمد مروان محمد كح األد فلسط الثان
ة للبن 40778764738108637عزام نافذ يوسف عاشور1602 األد فلسط الثان
ة للبن 40767247638108577رمزي حاتم فوته الفار1603 األد فلسط الثان
صل1604 د  ة للبن 40791233638143328عدي رفيق سع رمل الثان العل ال
ە1605 ة للبن 40710866138143843نافذ حسام محمد ع ابو حص العل حسن الحرازن الثان
دالرحمن نمر عامر ابو منيع1606 ة للبن 40790161038109731ع األد سا العل الثان
ف محمد الجمال1607 ة للبن 40708205638109198محمد ا األد عدنان العل الثان
ح1608 اسم فت الل ة للبن 40779452838108784مصط  األد فلسط الثان
طه1609 م قن ة للبن 40781860838109531محمد حسام الدين ابرا األد جولس الثان
ة للبن 40838255438109762محمد ز شكري ابو عون1610 األد سا العل الثان
له1611 د لط الع د المج م ع ة للبن 40777128638109298ابرا األد جولس الثان
د1612 ر أحمد عب ة للبن 40711965038109569محمد ما األد جولس الثان
ل أحمد زدان1613 ة للبن 40778135038109800نور الدين جم األد سا العل الثان
در1614 د ق ة للبن 40767689938108750محمد مع ع األد فلسط الثان
د البنا1615 ة للبن 40787058338108823يوسف محمد ع األد فلسط الثان
ة1616 م ص دالرحمن وائل نع ة للبن 40782045538108618ع األد فلسط الثان
ة للبن 40710814138108732محمد عماد محمود سمارە1617 األد فلسط الثان
ة للبن 40771280138108694محمد اسامه محمد العف 1618 األد فلسط الثان
دي1619 ان صائب الوح م ب دال ة للبن 40710955238108620ع األد فلسط الثان
ا ع الحساينة1620 ة للبن 40772222238143226أحمد  رمل الثان العل ال
ل الدحدوح1621 ف اسماع ل ا ة للبن 40791250038108277اسماع رمل الثان األد ال
د حس محمد سالم1622 ة للبن 40711693838108338ع رمل الثان األد ال
ة للبن 40777097338109470عدي راض سالم ابو القمصان1623 األد جولس الثان
ة للبن 40708847538108378محمد حازم نافذ عجور1624 رمل الثان األد ال
ة للبن 40786176438108320سم محمد حس مرت 1625 رمل الثان األد ال
ال 1626 د ال ة للبن 40714063138144019محمود محمد سع العل التقوى الثان
لة1627 ة للبن 40775375538108851اسامه رؤوف احسان عك األد حسن الحرازن الثان
ي مشت1628 ر ص ة للبن 40777194838108990محمد طا األد حسن الحرازن الثان
ة للبن 40779794338161244أمجد محمد ص الب 1629 ادة و األعمالجولس الثان ال
ة للبن 40768300238108674لؤي عماد غازي العس 1630 األد فلسط الثان
دوي1631 ة للبن 40710948738108352عالء محمد حسن  رمل الثان األد ال
ة للبن 40783157738144051احمد محمد أحمد فرحات1632 العل أبوذر الغفاري الثان
ة للبن 40770736338108979محمد رائد صالح عطا 1633 األد حسن الحرازن الثان
ة للبن 40708938238108992محمد طه محمد ابو لم 1634 األد حسن الحرازن الثان
د القادر شملخ1635 ة للبن 40782006738108120أسامه محمود ع األد ز العل الثان
ة للبن 40460693138109785محمود عز شحدە صالحه1636 األد سا العل الثان
ة للبن 40783353238108713محمد زاد ص شقورە1637 األد فلسط الثان
ة للبن 40711449538108399محمد عالم محمد القدوة1638 رمل الثان األد ال
د ساق 1639 ة للبن 40778105338143269حمزة جمال سع رمل الثان العل ال
اسل صالح المقو 1640 ة للبن 40790190938109384حسام  األد جولس الثان
ان1641 ة للبن 40709201438143433مهدي نا محمد ض رمل الثان العل ال
حلوت1642 د ال ة للبن 40708375738108989محمد سم ع األد حسن الحرازن الثان
ي1643 س الم ة للبن 40768253338108542تامر صبح خم األد فلسط الثان
شه1644 س محمد ابوع ة للبن 40711383638108313رامز خم رمل الثان األد ال
له1645 ز الع د الع ة للبن 40768638538109033مهند رائد ع األد حسن الحرازن الثان
فا1646 ة للبن 40783878838108398محمد عالء محمد ال رمل الثان األد ال
سام محمد غنام1647 من  ة للبن 40768753238108286ا رمل الثان األد ال



م النفار1648 ة للبن 40712753938109365الل بهاء نع األد جولس الثان
ل زقوت1649 اد خل ل ا ة للبن 40775395338109405خل األد جولس الثان
ة للبن 40789980638109610مصط جمال محمد عوض1650 األد جولس الثان
ح محمود نصار1651 ة للبن 40771696838109511مؤمن  األد جولس الثان
ه1652 ة للبن 40776543738109757محمد اسامه حس ابو صف األد سا العل الثان
ه1653 من فضل مل ة للبن 40789873338109685ام أ األد سا العل الثان
د ج 1654 ل ع ة للبن 40767706138108766محمود خل األد فلسط الثان
ة للبن 40791400138108811اشم فايق رامز مرشد1655 األد فلسط الثان
ه1656 ل خالد محمود الدا ة للبن 40778693838108799ن األد فلسط الثان
من راض ابو العوف1657 م أ ة للبن 40772707238108740محمد ك األد فلسط الثان
مال ابو عا 1658 س جهاد  ة للبن 40769998238108282ا رمل الثان األد ال
اشف1659 د ال ة للبن 40778753038108247يوسف محمود ع األد ز العل الثان
ة للبن 40785391038108527ايهاب سالم شحدە العماوي1660 األد فلسط الثان
ة للبن 40771934338143452يوسف محمد عادل المزنر1661 رمل الثان العل ال
سن1662 اشم مح ة للبن 40771969938109628اشم ام  األد جولس الثان
اب مقداد1663 د الو ة للبن 40777933938134159محمد وائل ع ال أبوذر الغفاري الثان
اش1664 ة للبن 40707689238109049ح مصط توفيق ع األد حسن الحرازن الثان
س الخالدي1665 اء محمد يو ة للبن 40770151538109684ال األد سا العل الثان
د النا سالم الملص1666 ة للبن 40710226838161182محمد جمال ع اح الثان ادة و األعمالسعاد الص ال
م عرفات1667 اد ابرا ة للبن 40775317738161178محمد ا اح الثان ادة و األعمالسعاد الص ال
اد خ الداعور1668 ة للبن 40785967738108569خ ا األد فلسط الثان
ة للبن 40767089238108363كرم غسان يوسف أبو حمادة1669 رمل الثان األد ال
از 1670 ة للبن 40786025338144080عادل منجد عادل ال العل أبوذر الغفاري الثان
ل رجب خلة1671 ا ن ة للبن 40708556238161138زك اح الثان ادة و األعمالسعاد الص ال
كر أحمد الخل 1672 م  ة للبن 40781997838108504أد األد فلسط الثان
ل العمري1673 ة للبن 40783203938109614مصعب مروان اسماع األد جولس الثان
م زقوت1674 م ابرا ة للبن 40596609438108765محمود ابرا األد فلسط الثان
صله1675 ة للبن 40710820838109313احمد را محمد  األد جولس الثان
ة للبن 40709764138109791مع عز حمدان الشوا1676 األد سا العل الثان
ة للبن 40767301138109172فايز نزار فايز مهدي1677 األد عدنان العل الثان
اء الدين يوسف حس عمر1678 ة للبن 40787186238109134ض األد عدنان العل الثان
من حسن مطر1679 ة للبن 40782943138109068احمد أ األد عدنان العل الثان
د سالم طالل حبوش1680 ة للبن 40776898538108339ع رمل الثان األد ال
ة للبن 40779541838161101أحمد بها عو لولو1681 اح الثان ادة و األعمالسعاد الص ال
د القادر ابو حطب1682 ة للبن 40790027338109220محمد فضل ع األد عدنان العل الثان
ة للبن 40769953738109126شادي فالح محمود حسونة1683 األد عدنان العل الثان
ف1684 د اللط م ع م نبهان سل ة للبن 40793381138108800س األد فلسط الثان
مان خلف1685 س سل مان خم ة للبن 40708898838108319سل رمل الثان األد ال
ة للبن 40711512038108931عزام فؤاد حمدي المال 1686 األد حسن الحرازن الثان
دي1687 ل الحم د صالح خل ة للبن 40769969338161284ع ادة و األعمالجولس الثان ال
ف محمود الصفدي1688 ة للبن 40776634438108966محمد ا األد حسن الحرازن الثان
ل1689 د عوض الدرف ة للبن 40789932738109575محمد مف األد جولس الثان
ة للبن 40711132738108654فؤاد رائد فؤاد حرارة1690 األد فلسط الثان
لعاوي1691 ة للبن 40782816938108555حسن محمد أحمد ال األد فلسط الثان
ار1692 س مصط حمدي الج ة للبن 40784421638143860يو العل حسن الحرازن الثان
ة للبن 40791059538108424محمود صالح محمد رو الحداد1693 رمل الثان األد ال
م الغماري1694 ة للبن 40786710038108183عمرو را ابرا األد ز العل الثان
الطه1695 د  ة للبن 40782725238109678آدم رجب سع األد سا العل الثان
حه1696 ل ر محمد  ة للبن 40793461138109258مهند ما األد عدنان العل الثان
ون1697 ح محمود المد ا  ة للبن 40710758038109122زك األد عدنان العل الثان



م مو الزرد1698 د ال ة للبن 40779227438108791منت ع األد فلسط الثان
كر1699 ة للبن 40784789638108296الل يوسف محمد من  رمل الثان األد ال
ل رضوان1700 د الجل د ع اس سع ة للبن 40710034638108861ا األد حسن الحرازن الثان
ة للبن 40708137138109285يوسف سعدو محمد الهندي1701 األد عدنان العل الثان
كر1702 د القادر محمود  ة للبن 40781118138109287يوسف ع األد عدنان العل الثان
ام1703 در ص ة للبن 40790645238109205محمد خالد  األد عدنان العل الثان
س خالد الدلو1704 م ت دال ة للبن 40711596338108621ع األد فلسط الثان
م محمد ابو نصار1705 ة للبن 40716703038108354ع ابرا رمل الثان األد ال
سمان1706 ان  د صالح شع ة للبن 40793643438109734ع األد سا العل الثان
د الرحمن سعد الدين1707 ة للبن 40791302938109237محمود سم ع األد عدنان العل الثان
رم م صالح1708 ة للبن 40778194738108177عماد الدين ا األد ز العل الثان
ة للبن 40785740838109257مهند عماد حسونه حسونه1709 األد عدنان العل الثان
ە1710 اد ن الدين ابو حص ة للبن 40772196838108700محمد ا األد فلسط الثان
ة للبن 40777833138108567خالد مازن ز القصاص1711 األد فلسط الثان
ة للبن 40771755238109542محمد زاد حس زادە1712 األد جولس الثان
ة للبن 40770546638109430شادي را رزق زادە1713 األد جولس الثان
ل الجرجاوي1714 ة للبن 40779490838109389حسونه سم اسماع األد جولس الثان
لب 1715 د الرحمن رأفت محمد ال ة للبن 40770159838109442ع األد جولس الثان
كرون1716 ان  ة للبن 40709682538108554حسام مصط شع األد فلسط الثان
م ابوكرش1717 د ال ان وائل ع ة للبن 40784136038108659فت األد فلسط الثان
د سم الزايغ1718 ة للبن 40771885738108661فراس سع األد فلسط الثان
ل حامد الزنط1719 س ن ة للبن 40782955538108283أ رمل الثان األد ال
د العلول1720 د سع ة للبن 40710102138109558محمد ع األد جولس الثان
دي1721 مان الرش ب سل ل محمد اد ة للبن 40791124738109799ن األد سا العل الثان
در الشوا1722 ة للبن 40702665738161118امجد حس ح اح الثان ادة و األعمالسعاد الص ال
ة للبن 40767041338161184محمد حامد مو العماوي1723 اح الثان ادة و األعمالسعاد الص ال
م العمودي1724 ة للبن 40778086538109157عز سالم نع األد عدنان العل الثان
دالرحمن خالد محمود معتوق1725 ة للبن 40782802938108616ع األد فلسط الثان
ة للبن 40714022738108459يزن من حمودە شعت1726 رمل الثان األد ال
ة للبن 40767300338109034مهند عماد زاد حرز1727 األد حسن الحرازن الثان
ة للبن 40771466638108999محمد فؤاد حسن ابو دقن1728 األد حسن الحرازن الثان
ان فروخ1729 ض شع ة للبن 40582956538109473عز الدين نا األد جولس الثان
د السالم النصله1730 ة للبن 40782908438161329محمود عرفان ع ادة و األعمالجولس الثان ال
م المسار 1731 ة للبن 40705640738109767محمد مازن ابرا األد سا العل الثان
ف محمد حسن عودە1732 م ا د ال ة للبن 40775441538108611ع األد فلسط الثان
س1733 ة للبن 40711862938134146ع سم حسن الفس ال أبوذر الغفاري الثان
ة للبن 40777500638108230مصط حازم مصط دغمش1734 األد ز العل الثان
د احمد1735 ة للبن 40712369438109669احمد محمد سع األد سا العل الثان
فه1736 م خل د ال ة للبن 40793106238161134رمزي محمد ع اح الثان ادة و األعمالسعاد الص ال
ە1737 ة للبن 40779114438108779محمود محمد حس ابو حص األد فلسط الثان
د العا 1738 ة للبن 40767303738108641ع صالح الدين محمد ع األد فلسط الثان
د الرافع الخواجه1739 دالرحمن عو ع ة للبن 40783873938161281ع ادة و األعمالجولس الثان ال
ل1740 ه ج ة للبن 40782456438108227محمود مدحت ن األد ز العل الثان
من حسن الغول1741 ة للبن 40611896838108701محمد أ األد فلسط الثان
امل ابو رمضان1742 ة للبن 40783487838109754امل محمد  األد سا العل الثان
د ساق 1743 د خالد ول ة للبن 40770547438161214ول اح الثان ادة و األعمالسعاد الص ال
ب بوزو1744 ة للبن 40709859938109120ريع جواد د األد عدنان العل الثان
ر ز ابو وطفه1745 ة للبن 40710819038109811يوسف زا األد سا العل الثان
د الرؤوف ابو عقل 1746 ة للبن 40598535938108735محمد غازي ع األد فلسط الثان
ة للبن 40782495238109596محمود طه فت حمادة1747 األد جولس الثان



ان فؤاد فوزي صالح1748 ة للبن 40609205638108156شع األد ز العل الثان
ا محمد الشيخ عمر1749 ة للبن 40791245038109228محمد  األد عدنان العل الثان
ه1750 ة للبن 40782386338109017محمود محمد غازي الن األد حسن الحرازن الثان
د ابو غوري1751 دالرحمن محمد سع ة للبن 40790573638109454ع األد جولس الثان
ان محمود اله 1752 دالرحمن شع ة للبن 40712477538109450ع األد جولس الثان
م سعدە1753 ة للبن 40772059838108528ايهاب عصام نع األد فلسط الثان
ة1754 ة للبن 40772017638108599صالح الدين أحمد ج ابو عل األد فلسط الثان
ة للبن 40777968538109554محمد عادل يوسف حرب1755 األد جولس الثان
مت القرم1756 دالرؤوف محمد ح ة للبن 40711254938109557محمد ع األد جولس الثان
مال1757 ة للبن 40778969238109766محمد عاطف عمر ابو  األد سا العل الثان
ل1758 م ة للبن 40771993938134105سا راوي حسن ابو  رمل الثان ال ال
م ابو زادە1759 اد ابرا ة للبن 40786901538109627نورالدين ا األد جولس الثان
س حس قاعود1760 ة للبن 40786626838109701حسام خم األد سا العل الثان
ل عمر المعصوا 1761 ل خل ة للبن 40787199538134131اسماع ال أبوذر الغفاري الثان
حري ابو شهله1762 ة للبن 40770486538108571را أحمد  األد فلسط الثان
ام 1763 د  ال ة للبن 40791866338109600محمود فايز ع األد جولس الثان
شام يوسف العطار1764 ة للبن 40786651638108568خالد  األد فلسط الثان
ة للبن 40772069738108299تامر عامر حسام الم 1765 رمل الثان األد ال
د الصلح1766 امل رش د  ة للبن 40702792938143687رش العل حسن الحرازن الثان
ا 1767 ل عثمان ال ة للبن 40772126538161307محمد خل ادة و األعمالجولس الثان ال
ل1768 ه الهب د عط ة للبن 40772704938161313محمد سع ادة و األعمالجولس الثان ال
د1769 ة للبن 40774876338109695الل فؤاد محمد عب األد سا العل الثان
ض م الدين القطاع1770 ف نا ة للبن 40708600838108591س األد فلسط الثان
ة للبن 40710409038161121الل محمد نمر عن 1771 اح الثان ادة و األعمالسعاد الص ال
د مسعود1772 ة للبن 40708322938108737محمد فؤاد ع األد فلسط الثان
ه1773 ة للبن 40790379838108790معتصم نمر حرب الجد األد فلسط الثان
م1774 ف سل د اللط د ع ة للبن 40772217238108771محمود عا األد فلسط الثان
د مجدي عمر طافش1775 ة للبن 40782064638108342ع رمل الثان األد ال
ة للبن 40770651438108983محمد رمزي فت جرادة1776 األد حسن الحرازن الثان
ل خالد الدرم 1777 ة للبن 40768770638108367مجد ج رمل الثان األد ال
م عرفات1778 ة للبن 40786155838108420محمود جواد ابرا رمل الثان األد ال
م اريع1779 د الرح ة للبن 40702744038108975محمد حازم ع األد حسن الحرازن الثان
م1780 ان اسل ة للبن 40772150538108725محمد عالء شع األد فلسط الثان
ة للبن 40782052138108284أنور السادات سم فارس العكه1781 رمل الثان األد ال
م ع الدلو1782 ة للبن 40770342038109039نور نع األد حسن الحرازن الثان
ة للبن 40779073238109562محمد عماد محمد مراد1783 األد جولس الثان
ة للبن 40711780338109393حمدي رائد حمدي الشلتاوي1784 األد جولس الثان
اسم محمد عاشور1785 ة للبن 70005736738109809يوسف  األد سا العل الثان
ة للبن 40708169438109261نافذ رمضان ع صالح1786 األد عدنان العل الثان
ة للبن 40793217738109273ا محمود محمد مو1787 األد عدنان العل الثان
ي1788 ة للبن 40710942038108473احمد حامد فؤاد الخ األد فلسط الثان
ة للبن 40774656938108427محمود محمد محمود حبوش1789 رمل الثان األد ال
له1790 ل شفيق ابو س م اسماع ة للبن 40786055038108101ابرا األد ز العل الثان
ة للبن 40768405938161207مهند مجدي ع الدرم 1791 اح الثان ادة و األعمالسعاد الص ال
ل عز الدين1792 ة للبن 40707685038109128ف غسان خل األد عدنان العل الثان
ة للبن 40768676538109170فارس رائد حسن مقداد1793 األد عدنان العل الثان
اشم شا 1794 من  ة للبن 40782849038108673لؤي أ األد فلسط الثان
م1795 د ارح ة للبن 40611901638108373محمد اسحق الع رمل الثان األد ال
ة للبن 40793582438109613مصعب مازن أحمد حالوە1796 األد جولس الثان
م ابو طاحون1797 م محمد ابرا ة للبن 40582951638109300ابرا األد جولس الثان



الطه1798 د  ة للبن 40785962838108817اس ماجد الع األد فلسط الثان
ة للبن 41239910738108479احمد رشاد أحمد الشما 1799 األد فلسط الثان
ه1800 مان ابو تا ة للبن 40781864038109642يزن داود سل األد جولس الثان
ة للبن 40701921538108829احمد جمال عودة رح 1801 األد حسن الحرازن الثان
د الرحمن مقداد1802 ة للبن 40785800038161288عدنان ماجد ع ادة و األعمالجولس الثان ال
م محمد ابو نحل1803 ة للبن 40774197438109489فادي ابرا األد جولس الثان
ة للبن 40792997538109137طارق زاد حسن القوقا1804 األد عدنان العل الثان
اب1805 ان د يثم شع ة للبن 40776613838143765فراس  العل حسن الحرازن الثان
ة للبن 40783419138109396حمزە فايز مصط عوض1806 األد جولس الثان
ة للبن 40777914938108691محمد أحمد محمد الحداد1807 األد فلسط الثان
د العال1808 ة للبن 40603811738134129احمد محمد ع فضل ع ال أبوذر الغفاري الثان
د الفتاح ابو نحل1809 د الفتاح طارق ع ة للبن 40708819438108913ع األد حسن الحرازن الثان
ل أحمد الغزا 1810 ة للبن 40767296338108756محمد ن األد فلسط الثان
اد ج رزق رضوان1811 ة للبن 40708470638108866تامر ا األد حسن الحرازن الثان
د الرحمن مطر1812 د عاطف ع ة للبن 40786485938109467عب األد جولس الثان
ل1813 ة للبن 40793053638109236محمود رأفت محمود الشيخ خل األد عدنان العل الثان
داالله ر المشهراوي1814 ة للبن 40791315138108326طارق ع رمل الثان األد ال
يورە1815 ة للبن 40791021538108845احمد منذر رمضان ش األد حسن الحرازن الثان
ة للبن 40783945538109078أحمد محمد مو جودة1816 األد عدنان العل الثان
ض محمد حمادة1817 ة للبن 40792000838108648عمر نا األد فلسط الثان
له1818 م ابو ل ة للبن 40782759138109502لؤي عالء ابرا األد جولس الثان
اش1819 ل اله اظم اسماع د الرحمن  ة للبن 40698007838109444ع األد جولس الثان
د الهادي1820 م ع ة للبن 40712107838109563محمد عمر ابرا األد جولس الثان
م السمو 1821 ة للبن 40783051238109433صالح حمدي ابرا األد جولس الثان
د1822 د أحمد يوسف ل ة للبن 40712073238109732ع األد سا العل الثان
دي الدماغ1823 ة للبن 40767589138108709محمد خالد ز األد فلسط الثان
د القصاص1824 ة للبن 40791952138108584سا محمد سع األد فلسط الثان
دالهادي أحمد محمود برات1825 ة للبن 40785513938108928ع األد حسن الحرازن الثان
ه1826 ف حس ابو صف ة للبن 40770833838108666ق ا األد فلسط الثان
امل طه1827 د مو  دالمج ة للبن 40776651838109739ع األد سا العل الثان
ل حسن االشقر1828 ة للبن 40782034938109112حسن خل األد عدنان العل الثان
ص1829 اس ر ة للبن 40792969438108456اس محمد  رمل الثان األد ال
ي1830 د الخ ة للبن 40774652838108689محمد أحمد الع األد فلسط الثان
ة للبن 40784945438108867تامر عز الدين نعمان الحلو1831 األد حسن الحرازن الثان
د طه محمد النواجحه1832 ة للبن 40785024738108627ع األد فلسط الثان
ض محمد مها 1833 ة للبن 40778602938108902ص نا األد حسن الحرازن الثان
ر حمزە ابو مرق1834 ة للبن 40776804338108874حمزە زا األد حسن الحرازن الثان
د اللقطه1835 ر سع ة للبن 40791755838108210محمد ما األد ز العل الثان
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ە برشلونةغرب غزة059759362598.7 غزة - تل الهوا -  من
غزةغرب غزة059930707498.6
تون شارع المستوصفغرب غزة059265969798.6 غزة- ال
غزة- تل الهوىغرب غزة059919496798.6
غزة- التوامغرب غزة059438600298.4
اغرب غزة059923647598.3 ال ج
لدغرب غزة059276360098.3 ا ال ال ج
غزةغرب غزة056775776698.3
ش الشفاءغرب غزة059587272598.3 غزة- مس
تونغرب غزة059288531398.3 غزة.ال
لدغرب غزة059798409298.1 رفح ال
غزةغرب غزة059799118998.1
غزةغرب غزة059736395598.1
غزة الشا غرب غزة59989515898.1



الغرب غزة059212107798 ب سه
لدغرب غزة056789143398 س- ال خان يو

غزةغرب غزة233482098
غزةغرب غزة056718174297.9
غزةغرب غزة059888702297.9
غزةغرب غزة059565233197.9
غزةغرب غزة059969129097.9
غزةغرب غزة059778921397.9
نغرب غزة059960783197.9 ة ـ مسجد الصاب د غزة ـ شارع عا
اغرب غزة059228839197.7 ال ج
ج الداعورغرب غزة059741666897.7 غزة- الن ـ ب
دغرب غزة059960198797.7 غزة- شارع الرش
لدغرب غزة059287545797.6 ا ال ال ج
اغرب غزة059779948097.4 ت ال ب
اغرب غزة059545358997.4 ال ج

غزةغرب غزة286271797.4
غزة- النغرب غزة059556452897.4
غزة ـ تل الهوى ـ برشلونةغرب غزة059290775597.4
ج الوحدةغرب غزة059919768997.3 غزة-شارع القسام-ب
غزةغرب غزة059975273397.1

غزةغرب غزة535895997.1
اسغرب غزة059986312097.1 غزة- الرمال ـ مسجد الع
دغرب غزة059965635697.1 غزة-شارع حم
تونغرب غزة059836861497.1 غزة -ال
لغرب غزة059937752197.1 ل ة ـ مسجد  غزة ـ الص
اغرب غزة059229414297 ال ج
غزةغرب غزة059414136197
غزةغرب غزة059925477697

غزةغرب غزة97
غزةغرب غزة97

غزة- شارع الصناعةغرب غزة059999363097
ةغرب غزة05927826997 ة الجامع ل غزة-تل الهوا-ال

تون.غرب غزة059995045397 غزة.ال
غزةغرب غزة059790063696.9
غزةغرب غزة059818850896.9
ج األندلسغرب غزة059894447896.9 رامة ب غزة-  ال
غزة - القدس المفتوحةغرب غزة059937816196.9
غزة التوامغرب غزة59960429596.9

غزةغرب غزة059707199396.7
غزةغرب غزة059278555996.7
غزةغرب غزة059768779896.7
غزةغرب غزة059568104896.7
ع غرب غزة059878157896.7 ارنة ـ مسجدالتا غزة- الجالء ـ خلف عمارة الز
غزة-الرمال-مسجد الحساينةغرب غزة059933477996.7
اغرب غزة059984575496.7 غزة-تل الهوا-مسجد عمار بن 
وثرغرب غزة059941274596.7 غزة - شارع الصناعةـ مسجد ال
غزةغرب غزة059973365196.6
غزةغرب غزة059989641996.6
اط ـ مسجد الفالحغرب غزة059990573996.6 غزة- تل الهوا ـ شارع ال
غزة-تل الهوا-دوار الدحدوحغرب غزة059960085096.6



غزة التوامغرب غزة59829633696.6
وع عامرغرب غزة059884160296.6 م
غزةغرب غزة059839324496.4

غزةغرب غزة278558596.4
دينغرب غزة059885000896.4 غزة- الن ـ مسجد الشه
ةغرب غزة059984131996.4 ن دري و -مصنع  غزة-الن
ادةغرب غزة059871381396.4 غزةالشيخ رضوان-الع
غزةغرب غزة059799051096.3
غزةغرب غزة059226685796.3
اس غرب غزة059991575496.3 ء الشما ـ مسجد احمد  غزة- الشا
وثرغرب غزة059407439396.3 غزة ـ تل الهوا ـ مسجد ال
اغرب غزة059941904996.1 ال ج
اغرب غزة059442119796.1 ال ج
غزةغرب غزة059289772196.1
غزة-  شارع الثورة ـ مسجد النورغرب غزة059941810696.1
ل شعفوطغرب غزة059903618696.1 تون ـ مقا غزة- ال
غزة- النغرب غزة05941685596.1

اغرب غزة059917644296 ال ج
غزةغرب غزة059559698196
غزةغرب غزة059952853396
ة واعدغرب غزة059872971796 غزة-تل الهوا-جمع
ةغرب غزة059946360096 ت غزة - دوار انصار ـ مسجد ال
لدغرب غزة059271365495.9 ا ال ال ج
غزةغرب غزة056746363995.9
ةغرب غزة059228269195.9 غزة-شارع الصحا
غزة - الثالثي ـ مسجد الحسن بن ع غرب غزة059940939095.9
ا ـ شارع االتصاالت ـ مسجد حط غرب غزة059989414895.7 ال ج
غزة- الرمال - مسجد األم غرب غزة059941621095.7
غزة- النغرب غزة059837881195.7
الشا غرب غزة059949233595.6
سغرب غزة059203609195.6 خان يو
غزةغرب غزة059961665695.6
غزةغرب غزة059208914395.6
غزةغرب غزة059838268495.6
غزةغرب غزة059590226295.4
غزةغرب غزة059278963095.4
اسغرب غزة059502666695.4 غزة- فندق األمل.مسجد الع
اغرب غزة056721820995.3 ال ج
اغرب غزة059219062695.3 ال ج
لدغرب غزة059755987695.3 ا ال ال ج
غزةغرب غزة059234310795.3
غزةغرب غزة059960896095.3

غزةغرب غزة95.3
غزة- التفاح ـ الزرقاء ـ مسجد الرحمةغرب غزة059981062095.3
غزة- الرمالغرب غزة059806400595.3
غزة- الن العيونغرب غزة059430138095.3
تون-مسجد الشاف غرب غزة059940484595.3 غزة-ال
اـ مسجد ال غرب غزة059986904795.3 الم غزة - الرمال ـ 
ل التأم والمعاشاتغرب غزة059948507695.3 غزة ـ مقا
غزةغرب غزة059762692795.1



غزةغرب غزة059277349595.1
غزةغرب غزة973888895.1
غزةغرب غزة954241495.1

غزة - النغرب غزة059985033595.1
غزة الشيخ رضوانغرب غزة59936357595.1

غزةغرب غزة059787629195
غزة - الجالء ـ مسجدابو ذر الغفاريغرب غزة059219561595
ةغرب غزة059221613795 ة الجامع ل غزة - تل الهوا - ال
غزةغرب غزة059930976694.9
تونغرب غزة08280014094.9 طة ال غزة - مركز 

اغرب غزة059240551694.7 ال ج
غزةغرب غزة059509178994.7
ة ـ مسجد عمر بن الخطابغرب غزة059536994794.7 غزة- الجامعة اإلسالم
اسغرب غزة059988383094.7 ة  ـ مسجدالع غزة- الرمال األندلس
ءغرب غزة059970885694.7 غزة- الشا
ع غرب غزة059773213794.7 موك ـمسجد التا غزة- شارع ال
غزة-الرمالغرب غزة059404785594.7
غزة-الرمال-السامرغرب غزة059290577194.7
غزةغرب غزة059252043794.6

غزةغرب غزة284023994.6
غزة-الرمال-مسجد األم غرب غزة059940191094.6
غزة-الرمالفندق االملغرب غزة059978388694.6
غزةغرب غزة056750666694.4
غزةغرب غزة059297015094.4
غزةغرب غزة059945738794.4

غزةغرب غزة956453394.4
راءغرب غزة059984777794.4 غزة-  الوحدة مقاب مطعم الجرجاوي ـ مسجد فاطمة الز
غزة-الرمال-الشفاءغرب غزة059994578194.4
ةغرب غزة059885284794.4 ة الجامع ل غزة - تل الهوا - ال

المغازيغرب غزة94.3
غزةغرب غزة059807982394.3
غزةغرب غزة059787118094.3

غزةغرب غزة94.3
ة-مسجد الرحمةغرب غزة059936942994.3 غزة- الص
غزة - شارع ملعب فلسط غرب غزة059212135194.3
لدغرب غزة059712377294.1 ا ال ال ج
غزةغرب غزة08262087394.1

غزةغرب غزة766892194.1
غزة-الشا -مسجد الوحدةغرب غزة059208927094.1
غزة - معسكر الشا غرب غزة059827502294.1
غزةغرب غزة059241329894

غزةغرب غزة790737294
تون ـ مسجد األبرارغرب غزة059990562594 غزة- ال
غزة- شارع صالح الدينغرب غزة059555535094
غزة- شارع طارق بن زادغرب غزة059952929594
رامةغرب غزة059996136094 غزة - ال
غزة رمزون الشيخ رضوانغرب غزة056777297294
اغرب غزة059778114293.9 ال ج
غزةغرب غزة059778105293.9
غزة- تل الهوا ـ دوار الخور ـ مسجد آل عمرانغرب غزة059933473293.9



تون-مسجد ع غرب غزة059974789893.9 غزة-ال
غزة-تل الهوا-مسجد عمر بن الخطابغرب غزة05944091193.9

القرب من مسجد الهادى والنورغرب غزة059257678793.9 غزة - العامودي 
غزةغرب غزة059515520093.7
غزةغرب غزة059276412893.7
غزةغرب غزة059719936993.7
غزةغرب غزة059883018293.7
رغرب غزة059751722793.7 غزة-الرمال-األز
لدغرب غزة059915466593.6 ا ال ال ج
غزة - الجالء ـ مسجد فلسط غرب غزة059906042893.6
غزةغرب غزة059986906693.4
غزة- المشتلغرب غزة059960628093.4
تون-مسجد صالح الدينغرب غزة059970430993.4 غزة-ال
غزة-المشتلغرب غزة059930409093.4
غزةغرب غزة059437528293.3
غزةغرب غزة059768774993.3
موكغرب غزة059933129393.3 غزة- الجالء ـ مسجد ال
غزة-الشا غرب غزة059249377093.3
غزةغرب غزة059773407093.1

غزةغرب غزة502173293.1
غزة- شارع الوحدة ـ مسجد األ غرب غزة059940801193.1
ةغرب غزة056745549593.1 ة ـ مسجد ابو حص لد ە ال ل من غزة- مقا
وع عامرغرب غزة59968032993.1 غزة م

غزة - الشيخ رضوانغرب غزة059254486893
القرب من مسجد الفرقانغرب غزة059214626993 غزة - الشيخ رضوان  
د عزامغرب غزة059299515193 غزة -شارع الغفري ـ مسجد ع
اء بن عازبغرب غزة059732242893 غزة ـ تل الهوى برشلونة ـ مسجد ال
ةغرب غزة059799552693 غزة.شارع الصحا
القرب من مسجد شهداء الشا غرب غزة059945712292.9 الشا - 
موكغرب غزة059735576492.9 د العال ـ مسجد ال ق ع غزة- الجالء ـ مف
وثرغرب غزة059924554192.9 ج ال غزة- تل الهوا ب
مانغرب غزة059939353292.9 غزة - الرمال ـ مسجد اإل
غزة - الشيخ رضوانغرب غزة059932969592.9
غزة - دوار ابو مازن ـ مسجد األم محمدغرب غزة059840590592.9
غزة - شارع  العيونغرب غزة059975858192.9
غزة - شارع الثالثي ـ مسجد السالمغرب غزة059229683892.9
ري ـ مسجد فلطس غرب غزة059974949492.9 غزة - شارع الجالء محطة ال
غزةغرب غزة059971047492.7

غزةغرب غزة241474892.6
د العاص ـ مسجد ال غرب غزة059976599892.6 غزة-  شارع سع
رامةغرب غزة59960404892.6 غزة ال

غزةغرب غزة059265982192.4
غزةغرب غزة92.4

غزة- الشيخ رضوانغرب غزة059414941892.4
غزة - شارع الجالء ـ مسجد ابو ذرغرب غزة059980421292.4
وثرغرب غزة059250649492.4 غزة ـ تل الهوى ـ مسجد ال
غزةغرب غزة059971636792.3
اسغرب غزة059974644692.3 غزة- الرمال  ـ مسجد الع
اغرب غزة059983462192.3 غزة- تل الهوا ـ مسجد عمار بن 
غزة - شارع النغرب غزة059711022692.3



غزةغرب غزة056730224792.1
غزةغرب غزة983197192.1

تون-مسجد الشاف غرب غزة059963334292.1 غزة-ال
غزة - الشيخ رضوانغرب غزة059782313292.1
لغرب غزة059265993092.1 القرب من مسجد معاذ بن ج رامة  غزة - ال
ةغرب غزة059974348492 غزة-الدرج-مسجد الصحا
غزة-الرمال- شارع الشهداءغرب غزة059969100192
غزة - دوار ابو مازن -غرب غزة059977910692
غزةغرب غزة059941089891.9
غزة- النغرب غزة059291575191.9
غزة-تل الهواغرب غزة059974931191.9
رامةغرب غزة59592543491.9 غزة ال

غزةغرب غزة056904757691.7
غزةغرب غزة059914587291.7
غزةغرب غزة059781894091.7
غزةغرب غزة059724687891.7

غزةغرب غزة9807274491.7
غزة- التوامغرب غزة059441308291.7
سوغرب غزة059989140691.7 س غداد ـ مسجد  ة ـ شارع  غزة- الشجاع
ة . مسجد الحس بن ع غرب غزة059766445491.7 غزة . الص

لدغرب غزة813127791.6 ا ال ال ج
غزةغرب غزة284044391.6

ءغرب غزة059909948991.6 غزة- الشا
اس غرب غزة059269743291.6 ة ـ مسجد احمد  غزة- الشجاع
ةغرب غزة059720034591.6 غزة-الرمال-مسجد ابو حص
اسغرب غزة059970621891.6 غزة-الرمال-مسجد الع
القرب من مسجد الغفرانغرب غزة059930870691.6 غزة-الرمال الشما 
ارفورغرب غزة05947503991.6 غزة-مجلس الوزراء-

غزة . الرمال . شارع فلسط غرب غزة059985340691.6
لدغرب غزة059915639191.4 ا ال ال ج
غزةغرب غزة059972986391.4
ش غرب غزة059973814891.4 غزة-  الشعف ـ روضة ال
غزة. الرمالغرب غزة059767895691.4

غزةغرب غزة890959891.3
ل الرحمنغرب غزة059940383691.3 غزة-الرمال-مسجد الخل
اسغرب غزة059988565491.3 غزة-الرمال-مسجد الع
غزة-الشا الشما غرب غزة059846339591.3
غزة-تل الهوا-بنك فلسط غرب غزة059442450091.3
غزة - الشيخ عجل - مسجد الشيخ عجل غرب غزة059941313591.3
ةغرب غزة059968239191.1 غزة- الدرج-مسجد الصحا
القرب من مسجد ب السبعغرب غزة059788780091.1 غزة - الشيخ رضوان  
اسغرب غزة059940300991.1 در. مسجد الع غزة -دوار ح
الطغرب غزة059971992191.1 ك لل غزة الثالثي مصنع الحا
غزةغرب غزة059979283591

غزةغرب غزة91
غزةغرب غزة214567991

ةغرب غزة059973045491 ة ـ مسجد أبو خ لد ە ال غزة- من
اطغرب غزة059522929090.9 تون-مسجد ارض ال غزة-ال
غزة - تل الهوا ـ شارع األبراجغرب غزة059788634490.9
رفحغرب غزة059549494990.7



غزةغرب غزة059797453790.7
اغرب غزة059215253490.6 ال ج
ةغرب غزة059512443190.6 غزة- تل الهوا ـ دوار الخور ـ مسجد الهدا
غزة-تل االسالم-دوار ابو مازنغرب غزة059899432190.6
غزة - الشيخ رضوانغرب غزة059930148290.6
غزة- الن بنك فلسط غرب غزة59971074990.4

دان الشهداءغرب غزة059728281890.4 غزة-الشا -م
غزة - تل الهوى - دوار الخورغرب غزة059744194290.4
غزة النغرب غزة59977089390.4
غزة النغرب غزة29721059490.4

غزة - الشيخ رضوانغرب غزة059962966490.3
غزة - الشيخ رضوانغرب غزة059718111190.3
رامةغرب غزة059970708490.3 القرب من مسجد ال رامة  غزة - ال
رفحغرب غزة059415733490.1
غزةغرب غزة059723176490.1

غزةغرب غزة945301690.1
ء . المسجدالغر غرب غزة059886675990.1 غزة-الشا
غزة-انصار-دوار انصارغرب غزة059553116390.1
غزة- الرمال الجن غرب غزة059720486490
غزة- الشما النغرب غزة059948165190

ةغرب غزة9073524890 غزة- تل الهوا ـ دوار الخور  ـ مسجد الهدا
ولستغرب غزة059965584990 غزة-الدرج-مركز 
غزة-الرمال-مسجد الشفاءغرب غزة059927757990
ة-شارع الطواح غرب غزة059940800190 غزة-الشجاع
غزة-تل الهوا-مسجد الفرقانغرب غزة059751531390
غزة - الشيخ رضوانغرب غزة059978397890
القرب من مسجد النغرب غزة059727119390 غزة - الن 
اسغرب غزة059742426690 ة ـ مسجد الع غزة - شارع النا
غزةغرب غزة059948742089.9
غزة- الشيخ رضوانغرب غزة059944481889.9
نغرب غزة059763869589.9 ة ـ مسجد الصاب د غزة- شارع عا
ةغرب غزة059968256689.9 غزة-الرمال-دوار المال

غزةغرب غزة262809289.7
غزة-الرمال-مسجد الميناغرب غزة059590694889.7
غزة-شارع فلسط غرب غزة059936127189.7
غزة - الشيخ رضوانغرب غزة059403230089.6
غزةغرب غزة056744828389.4
ةغرب غزة059971794089.4 ت غزة- الرمال - مسجد ال
رامةغرب غزة056735313089.4 غزة- ال
اسغرب غزة059517671389.4 غزة-الرمال-مسجد الع
تون-الفاروقغرب غزة059506754189.4 غزة-ال

غزةغرب غزة271190589.3
ا ءغرب غزة059976936589.3 غزة-  الن ـ مسجد اإل
غزة-الرمال-مسجد االم محمدغرب غزة059724545489.3
-غرب غزة059949216589.1 ا تل االسالم-مسجد عمار بن 
اغرب غزة059262737389.1 ت ال ب
غزةغرب غزة059956002589.1
غزةغرب غزة059271000189.1

غزةغرب غزة282726289.1
ش القدسغرب غزة059938487489.1 غزة-تل الهوا-مس



د - الميناءغرب غزة059946799189.1 غزة - شارع الرش
ةغرب غزة059293903689.1 ة ـ مسجد الصحا غزة - شارع الصحا
غزةغرب غزة059927372789

غزةغرب غزة797583789
غزة. شارع الن .غرب غزة059985351089

غزةغرب غزة88.9
غزة-  الرمال ـ مسجد الروضةغرب غزة059744444288.9
غزة- الشا غرب غزة059219628088.9
ةغرب غزة059940300588.9 د ق عا غزة - مف

اغرب غزة401558088.7 ت ال ب
سغرب غزة252950088.7 خان يو
غزةغرب غزة213676388.7
غزةغرب غزة290782988.7

غزة - معسكر الشا - المسجد الغر غرب غزة059832883688.7
اغرب غزة059263611188.7 ا ا ـ مسجد ال ا غزة ـ ال
غزة.الرمال.شارع اللدوالرملةغرب غزة059578881188.7
غزةغرب غزة059940258088.6
غزةغرب غزة059881299988.6
غزةغرب غزة059539211288.6
ارنة ـ مسجد سعد بن معاذغرب غزة059221811288.6 غزة- الجالء ـ عمارة الز
لدغرب غزة059414380088.4 ا ال ال ج
غزةغرب غزة059225858988.4

غزةغرب غزة889124488.4
غزةغرب غزة288005188.4

اسغرب غزة059556698388.4 غزة-الرمال-مسجد الع
القرب من مسجد التقوىغرب غزة05965491288.4 غزة - الشيخ رضوان  

غزةغرب غزة059933538188.3
غزةغرب غزة059278500588.3
غزةغرب غزة059226338188.3

غزةغرب غزة222367988.3
اسغرب غزة059968242588.3 غزة-الرمال-مسجد الع
غزة-تل الهوا-برشلونةغرب غزة059985842088.3
غزة الشيخ رضوانغرب غزة59292101088.3

لةغرب غزة059271240188.1 لد ال ا ال ال ج
غزةغرب غزة059287413288.1

غزةغرب غزة872539988.1
غدادغرب غزة059250051188.1 غزة- الشا الشما ـ مسجد 
غزة-الشيخ عجل -مسجد الشيخ عجل غرب غزة059931021388.1
رغرب غزة059953181888.1 غزة - الرمال - جامعة األز
كرغرب غزة059773530488.1 ت ا  القرب من مسجد  اسماء ب غزة - المنارة 

غزةغرب غزة284271088
احغرب غزة059948657588 غزة-الرمال-سعاد الص
غزة-تل الهوا-مسجد مصعب بن عم غرب غزة059777494088
غزة - الشيخ رضوانغرب غزة059517370988
غزة - شارع الوحدة معهد األملغرب غزة059243332488
غزة خلف السفينةغرب غزة059293709088

غزةغرب غزة282854187.9
غزة-غرب غزة059223224087.9
غزة-تل الهوا-مش القدسغرب غزة059952069987.9
امغرب غزة059961220287.9 د ص القرب من مسجد سع غزة - ابو سكندر 



غزةغرب غزة059511387087.7
غزةغرب غزة848417987.7
غزةغرب غزة258219287.7

غزة- النغرب غزة059933352987.7
غزة.الرمال.شارع اللد والرملةغرب غزة059985352687.7
غزةغرب غزة059518005987.6

غزةغرب غزة87.6
غزةغرب غزة968512487.4
غزةغرب غزة766547787.4

غزةغرب غزة059922297387.4
دغرب غزة056778000787.4 غزة-مسجد الشيخ زا
غزة - الرمال الجنو - مسجد الرحمةغرب غزة059946771987.4
رامةغرب غزة059979526587.4 غزة - ال
غزة - المقو غرب غزة059973486387.4
ش القدسغرب غزة059825820587.4 غزة - تل الهوا - مس
لدغرب غزة059812777787.3 س- ال خان يو
غزةغرب غزة059955571187.3
د العاص ـ مسجد فلسط غرب غزة059850545887.3 غزة-شارع سع
القرب من مسجد عمر بن الخطابغرب غزة056799418087.3 غزة - الشيخ رضوان  
ة المجتمعغرب غزة059554016987.3 ل غزة - تل الهوى - 
غزةغرب غزة059909404987.1
غزةغرب غزة059999604587.1
غزة- الشيخ رضوان ـ مسجد الفرقانغرب غزة059702296787.1
القرب من مسجد الغفرانغرب غزة059984299487.1 غزة- النفق 
تون-المسجد العمريغرب غزة059901999187.1 غزة-ال
غزة - الشيخ عجل - مسجد الشيخ عجل غرب غزة059934361587.1
غزة الجالءغرب غزة59901799487.1

غزةغرب غزة059905527587
غزةغرب غزة059583591187
غزة- تل الهوا ـ مسجد الفالحغرب غزة059890851487
كرغرب غزة059757332287 القرب من مسجد ابو  غزة - الن  
غزةغرب غزة059220031786.9
غزةغرب غزة059842308786.9

غزةغرب غزة961796186.9
غزةغرب غزة059226355286.9
غزة- الرمال ـ ملعب فلسط ـ مسجد النورغرب غزة059941313486.9
ةغرب غزة059974625086.9 ت غزة- الرمال الجنو ـ مسجد ال
غزة- الشيخ رضوانغرب غزة059599822086.9
القرب من مسجد الفرقانغرب غزة059837647986.9 غزة - الشيخ رضوان  
ش القدسغرب غزة059999300186.9 غزة - تل الهوا - مس
القرب من النادي األ غرب غزة059720373886.9 غزة الشيخ رضوان 

غزةغرب غزة243431286.7
غزةغرب غزة86.7

غزة-الرمال-مسجد الحساينةغرب غزة059973507586.7
غزة - تل الهوا - دوار أبو مازنغرب غزة059242442386.7
تون ـ مسجد الشاف غرب غزة059536303286.7 غزة ـ ال
دي ـ مسجد حمزةغرب غزة059826029986.7 اب غزة ـ الل
غزة- الشيخ رضوانغرب غزة059992211186.6
غزة-تل الهوا-مجلس الوزراءغرب غزة059962974486.6
القرب من مسجد الراشدغرب غزة059708599086.6 غزة - الشيخ رضوان  



غزة - الصفطاوي - سوق حرب التجاريغرب غزة059941033586.6
غزةغرب غزة059814844686.4
ة ـ مسجد المجمع اإلسال غرب غزة059721138186.4 غزة- الص
غزة-الشا -مسجد عسقالنغرب غزة059868696486.4
غزة - الثالثي - مسجد الصالح غرب غزة059963082086.4
ةغرب غزة059974424186.4 ت غزة - الرمال الجنو - مسجد ال
غزة - تل الهوى - برشلونةغرب غزة059572927286.4
رفحغرب غزة059227663186.3

غزةغرب غزة837627486.3
غزةغرب غزة929976086.3

ةغرب غزة059916751486.3 غزة-الدرج-الشعب
غزة - الشيخ رضوانغرب غزة059520151786.3
غزة شارع العيونغرب غزة059868705386.3
غزةغرب غزة059237824486.1
غزة- تل الهوا ـ مسجد األنصارغرب غزة059219019586.1
نغرب غزة059984375086.1 ةمسجد الصاب غزة-شارع ابو حص
ورغرب غزة059945542286.1 ج الز غزة ـ شارع الشفاء ـ مسجد م
ةغرب غزة59940344986.1 غزة السودان

غزةغرب غزة251119086
غزةغرب غزة711004486
غزةغرب غزة838859086

غزةغرب غزة86
غزة- النغرب غزة059863593286
غزة-تل الهوا-الدحدوحغرب غزة059506606586
غزة الشيخ رضوان مسجد الرضوانغرب غزة059240501386
تونغرب غزة059973707586 غزة.ال
غزةغرب غزة059728911785.9

غزةغرب غزة963634385.9
غزة- النغرب غزة059940559585.9
غزة-الرمال-سلطة النقدغرب غزة059780057285.9
ةغرب غزة059946600085.9 اتب وال غزة - الساحة - مسجد 
غزة الشا غرب غزة59941388685.7

غزةغرب غزة059836745485.6
غزةغرب غزة059784584185.6
غزةغرب غزة059511102185.6
اء بن عازبغرب غزة059846973385.6 غزة- تل الهوا ـ برشلونة ـ مسجد ال
ة - مسجد الرحمةغرب غزة059929927585.6 غزة - الص
ورغرب غزة059412236785.6 ج الز القرب من مسجد م غزة - الن 
كةغرب غزة059769277385.4 ق ال الشيخ رضوان - 
الشيخ رضوان النور المحمديغرب غزة059976721785.4
غزةغرب غزة059917158185.4

غزةغرب غزة85.4
غزةغرب غزة420560685.4

غزة-تل الهوا-الهالل االحمرغرب غزة059980290885.4
غزة - الرمال - أنصارغرب غزة059711504985.4
رفحغرب غزة059577598385.3
غزةغرب غزة059536538685.3
غزةغرب غزة056941100485.1
غزة- تل الهوا ـ مسجد آل عمرانغرب غزة059734519985.1
لدغرب غزة059237979985 ا ال ال ج



غزةغرب غزة059977121185
غزةغرب غزة265681485
غزةغرب غزة291336085

ةغرب غزة059960210885 غزة- شارع الصحا
اس غرب غزة059934193085 القرب من مسجد احمد  غزة - الشا 
غزة - الشيخ رضوانغرب غزة059852637285
وزغرب غزة059293039685 غزة - الن / المشتل - أبراج الف
غزة. السامر.شارع عمر المختارغرب غزة059941440685
غزةغرب غزة056230304784.9

غزةغرب غزة988016784.9
غزةغرب غزة059235766584.9

غزةغرب غزة977053584.9
غزة - الشيخ رضوانغرب غزة059798611684.9
قاغرب غزة059984315684.9 غزة - تل الهوا - مجلس الوزراء سا
غزة -  التفاح ـ مسجد الرحمنغرب غزة059738709284.9
دغرب غزة059960427384.9 ج مشت ـ مسجد الشيخ زا غزة ـ أنصار ـ ب
غزة. الرمال.خلف بنك الدمغرب غزة059902434684.9

اتغرب غزة547273184.7 النص
اغرب غزة059940286884.7 ا غزة - الرمال ـ رمزون ال
القرب من مسجد  ب السبعغرب غزة059796250384.7 غزة - الشيخ رضوان 
اء بن عازمغرب غزة059236122884.7 غزة - تل الهوا - مسجد ال
غزة النغرب غزة59872662184.7

غزةغرب غزة059589337284.6
غزة-الشا غرب غزة059941532584.6
ا غرب غزة059931023484.6 غزة ـ خلف نادي الن ال
غزة.تقاطع عيون مع الشفاءغرب غزة05670004884.6

غزةغرب غزة059946901184.4
غزةغرب غزة989035784.4

غزة- النغرب غزة059985880284.4
غزة - التوامغرب غزة059946090984.4
غزة - الرمال الشما - مدرسة األفغرب غزة059711115584.4
ةغرب غزة059212705884.4 ن د  ل ابو الع جوار م غزة الشا 
غزة النغرب غزة59984045984.4

القرب من مسجد السوغرب غزة059853159884.4 ء  غزة معسكر الشا
اغرب غزة056723451384.3 ال ج
غزةغرب غزة059792269584.3
مانغرب غزة059776039384.3 القرب من مسجد النور واال غزة - ابراج المقو 
غزة - الشيخ رضوانغرب غزة059204034984.3

غزةغرب غزة796991284.1
تونمسجد الشاف غرب غزة059989722384.1 غزة-ال
غزة الرمال الشما مسجد فلسط غرب غزة059563080384.1
غزة-الرمال-وزارة النقلغرب غزة059269345084
ل الوزرغرب غزة059970961884 غزة-الشيخ عجل -مسجد خل

اتغرب غزة975111583.9 النص
اغرب غزة059937643083.9 ال ج
غزةغرب غزة059782372583.9
غزةغرب غزة059838516183.9

غزةغرب غزة83.9
ش القدسغرب غزة059930525383.9 غزة- تل الهوى- مس
دي ـغرب غزة059276826583.9 اب غزة - شارع الل



غدادغرب غزة059914034883.9 ة. شارع  غزة. الشجاع
غزة- شارع المخابراتغرب غزة059205362683.7
غزة-الرمال-مش الشفاءغرب غزة059767349283.7
مانغرب غزة059262752383.7 فة بن ال القرب من مسجد حذ غزة - المخابرات 
غزة-الشيخ رضوانغرب غزة059798616983.6
غزة - الشيخ رضوانغرب غزة059587799983.6
غزة. تل الهوا . شارع األبراجغرب غزة056744447583.6
غزة- النغرب غزة059756286983.4
غزة - الرمال - أنصارغرب غزة059592249883.4
لدغرب غزة059260063383.3 ا ال ال ج
غزةغرب غزة056740091383.3
غزةغرب غزة059750839083.3
ة-بيون غرب غزة059977345583.3 غزة-سودان
القرب من مسجد طارق بن زادغرب غزة059515217783.3 رامة  غزة - ابراج ال
ةغرب غزة056740494983.3 غزة - تل الهوى - مسجد الهدا
ضغرب غزة059809668083.3 القرب من المسجد االب ء  غزة - معسكر الشا
غزة.شارع الجالء . رمزون الغفريغرب غزة059707225583.3
عزة . شارع الوحدةغرب غزة059968961583.1
غزةغرب غزة059945514283.1
غزةغرب غزة059228314483.1
غزةغرب غزة059988105783
غزةغرب غزة059775229683

غزةغرب غزة934401183
غزةغرب غزة998320583
غزةغرب غزة782087683

غزة- ارض الشن غرب غزة059976634083
سغرب غزة059944880183 -مول ست غزة-الن
القرب من مسجد شهداء الشا غرب غزة059404648683 غزة - الشا 
القرب من المسجد الغر غرب غزة059972482483 ء  غزة - معسكر الشا
غزة ـ الجالء ـ عمارة الحجاجغرب غزة059946799283
موكغرب غزة059942191183 غزة.شارع الجالء .مسجدال
اغرب غزة056737779482.9 ت ال ب
غزةغرب غزة059963108082.9
غزةغرب غزة059902294282.9
غزةغرب غزة059911158682.9

غزةغرب غزة82.9
غزةغرب غزة82.9

غزة- الشيخ رضوانغرب غزة059699739182.9
اليناغرب غزة059989469982.9 غزة- منطقة المخابرات - ل
اء السنةغرب غزة059941405682.9 ة-مسجد اح غزة-الص
غزة - الرمال - مركز رشاد الشواغرب غزة059941544282.9
امغرب غزة059780052582.9 د ص القرب من مسجد سع غزة - الشيخ رضوان  
كرغرب غزة059934080282.9 القرب من مسجد ابو  غزة - الن / المشتل 
اغرب غزة059948623882.7 ال ج

ةغرب غزة815500182.7 عرا
غزةغرب غزة059989259782.7

غزةغرب غزة204191982.7
غزة الشا  المجادلةغرب غزة059852050382.7
لدغرب غزة059976836882.6 ا ال ال ج
لدغرب غزة059464715082.6 ا ال ال ج



غزةغرب غزة908900482.6
غزةغرب غزة82.6

غزةغرب غزة282750182.6
غزة-تل الهوا-مسجد حمزةغرب غزة059974016082.6
غزةغرب غزة059997192382.4
نغرب غزة059278718182.4 غزة- شارع االقص ـ مسجد الصاب
ونغرب غزة059915526282.4 غزة - الرمال الجنو - اإلذاعة و التلف
غزة - تل الهواغرب غزة059559020882.4

اغرب غزة82.3 ت ال ب
غزةغرب غزة059507858782.3
غزةغرب غزة059989419282.3
غزة. شارع الشهداء.غرب غزة059941024582.3
وزغرب غزة059259920882.3 .ابراج.الف غزة. شارع الن
غزةغرب غزة059892377482.1

غزةغرب غزة82.1
غزةغرب غزة82.1

القرب من مسجد الرضوانغرب غزة059951400782.1 غزة - الشيخ رضوان  
القرب من مسجد طارق بن زادغرب غزة059978071282.1 رامة  غزة - ال
غزة. تل الهواغرب غزة059949301782.1
غزةغرب غزة059921507082
غزةغرب غزة059970607082
غزةغرب غزة059977050082
غزةغرب غزة059775161782

غزةغرب غزة558641482
م .مسجدالشاف غرب غزة059933880182 تون . شارع الند غزة- ال
ءغرب غزة059558080282 غزة- الشا
بغرب غزة059413140782 ل ابو ش القرب من مسجد اسماع غزة - الشا 
نغرب غزة059976090682 ة ـ مسجد الصاب د غزة - شارع عا

غزةغرب غزة997769181.9
غزةغرب غزة720219681.9

غزة- الشارع االولغرب غزة056920077581.9
غزة-الشا غرب غزة059975271781.9
ال تل الهواغرب غزة059960030181.9 غزة-تل االسالم-سن
غزة-تل الهوا-برشلونةغرب غزة059985842081.9
وثرغرب غزة059985441181.9 غزة-تل الهوا-مسجد ال
القرب من مسجد الفرقانغرب غزة059971463281.9 غزة - الشيخ رضوان  
غزة - تل الهوا ـ مسجد براء بن عازبغرب غزة059974574581.9
غزة - دوار الميناء - مسجد الحساينةغرب غزة059888152981.9
غزةغرب غزة056750332781.7

غزةغرب غزة974769581.7
القرب من مسجد ب السبعغرب غزة059792056381.7 غزة - الشيخ رضوان  
غزة - المخابراتغرب غزة059751908081.7
غزة الشيخ رضوان ابو اسكندرغرب غزة059738251081.7
لدغرب غزة059947637181.6 ا ال ال ج
غزةغرب غزة059988314781.6
غزةغرب غزة059934834181.6

غزةغرب غزة240674581.6
ع غرب غزة059898924881.6 ة ـ مسجد التا غزة - الدرج الصحا
غزة الجالءغرب غزة059946044281.6
غزةغرب غزة059984575781.4



غزة-الشا غرب غزة059718794981.4
غزةغرب غزة81.3

غزةغرب غزة252549081.3
غزة ابراج المخابراتغرب غزة059904087181.3
غزة الجالءغرب غزة59979170681.3

ع غرب غزة059959656581.3 ة.مسجدالتا غزة.شارع الصحا
غزةغرب غزة974493781.1

غزة-الرمال-الحدمة العامةغرب غزة059977092681.1
غزة - الشيخ عجل - شارع 10غرب غزة059224898081.1
لدغرب غزة056760562581 ا ال ال ج
غزةغرب غزة059706115181
ادينغرب غزة059772245081 غزة-الرمال-الص
دغرب غزة059975710081 غزة-الرمال-مسجد زا
غزة النغرب غزة59946632281

ەغرب غزة059414800181 غزة. شارع الثالثي . الص
غزةغرب غزة960370680.9
غزةغرب غزة263268980.9

غزة- الرمال ـ شارع الثورة ـ مسجد أبو أيوب األنصاريغرب غزة059947930580.9
حر-دوار 17غرب غزة059986611480.9 غزة-ال
غزة-تل الهوا-مش القدسغرب غزة059974408480.9
ع غرب غزة059940092480.9 غزة - شارع الجالء ـ مسجدالتا
غزة الشيخ رضوان الشارع الثالثغرب غزة059746946980.9

غزةغرب غزة444460080.7
ةغرب غزة059256299980.7 ة ـ مسجد أبوحص غزة- شارع أبو حص
اغرب غزة059216688880.7 ا اظم ـ ال غزة - الرمال 
غزةغرب غزة059986070180.6
غزة- شارع الوحدة ـ مسجد شهداء االقغرب غزة059765490480.6
رامةغرب غزة059910270080.6 غزة-ال
غزة - تل الهوا - محطة عالء الدينغرب غزة059974018480.6
ة.شارع.المنطارغرب غزة059290907480.6 غزة. الشجاع

ت حانونغرب غزة202985480.4 ب
غزةغرب غزة059220445680.4

غزةغرب غزة529766580.4
غزة- النغرب غزة059785529480.4
غزة- دوار ابو مازن ـ مسجد األم محمدغرب غزة059520344580.4
غزة-الشيخ عجل -مسجد الشيخ عجل غرب غزة059924499580.4
افاغرب غزة056989955480.4 غزة-المحطة-شارع 
غزة - عسقولة - مسجد اإلمام الشاف غرب غزة059940137680.4
غزة.شارع القدسغرب غزة056732005080.4
غزةغرب غزة059287393980.3
غزة- الرمال ـ مسجد النورغرب غزة059812899280.3
ةغرب غزة059975719280.3 غزة- تل الهوى.دوار المال
غزة الشخغرب غزة059286309480.3
غزة الن شارع المشتلغرب غزة059217568580.3
سغرب غزة059745403680.3 غزة. تل االسالم.شارع تو

لدغرب غزة987441680.1 ا ال ال ج
غزةغرب غزة059528777980.1

غزةغرب غزة222013880.1
غزةغرب غزة80.1

غزة- شارع المغر ـ مسجد السالمغرب غزة059891490080.1



غزة - الرمال الجنو - مسجد زد بن حارثةغرب غزة059930065080.1
غزة - الشيخ رضوانغرب غزة059215179480.1

لدغرب غزة930982580 ا ال ال ج
غزةغرب غزة059921950880

غزةغرب غزة402802180
ءغرب غزة059707139080 ء - نادي الشا غزة- الشا
غزة-المرال الجنو -مسجد االم غرب غزة059717363680
القرب من مسجد التقوىغرب غزة059783580780 غزة - الشيخ رضوان  
فةغرب غزة059232158280 غزة - شارع المخابرات - مسجد حذ
غزة.تل الهوى.غرب غزة059250044180

أرحاغرب غزة893491479.9
غزةغرب غزة056741036979.9
غزةغرب غزة059780823679.9
غزةغرب غزة059978101879.9
ع غرب غزة059588700079.9 ةـ مسجد التا غزة- شارع الصحا
ديغرب غزة059402472279.9 اب غزة شارع الل
غزةغرب غزة059767215379.7
غزةغرب غزة059914078579.7
غزةغرب غزة059962796279.7
غزةغرب غزة059909609179.7
غزةغرب غزة059212166579.7

غزةغرب غزة79.7
تون-جامع ع غرب غزة059781534979.7 غزة-ال
ل مسلمغرب غزة059960142079.7 غزة. شارع الجالء . مقا

غزةغرب غزة923729279.6
شةغرب غزة059844107979.6 غزة -التوام  - مسجد عا
لدغرب غزة059407765979.4 ا ال ال ج
غزة- شارع الجالء األقغرب غزة059923290579.4
دغرب غزة059873003079.4 القرب من مسجد خالد بن الول غزة - الصفطاوي 
ةغرب غزة059987324579.4 غزة  ـ الص
ل وزارة العملغرب غزة059986746279.4 غزة.تل الهوى.مقا

غزةغرب غزة962966479.3
غزةغرب غزة059252910079.3
غزةغرب غزة059407583179.3
اسغرب غزة056783121979.3 اس ـ مسجد الع ق الع غزة- مف
غزةغرب غزة059255948579.1
غزةغرب غزة059948828679.1
غزةغرب غزة059269281779.1
غزةغرب غزة059930710279.1

غزةغرب غزة79.1
غزة- شارع الوحدة ـ مسجد البورنوغرب غزة059910113179.1
القرب من مسجد الغفرانغرب غزة059941631579.1 غزة - المنارة 
دان.الشهداءغرب غزة059934245479.1 ء.م م الشا غزة.مخ
غزةغرب غزة059949457879
غزةغرب غزة059840617279
غزةغرب غزة059566139579

غزةغرب غزة998094279
غزة- الرمال الجنو - مسجد األم غرب غزة059863601979
افاغرب غزة059946685079 غزة ـ شارع 
غزة.شارع الصناعةغرب غزة059759685479



اغرب غزة059919756178.9 ال ج
غزةغرب غزة059777539878.9
غزةغرب غزة059941550478.9
غزةغرب غزة059779667178.9
غزةغرب غزة059932339878.9

غزةغرب غزة949448978.9
غزةغرب غزة936352778.9

غزة - معهد األمل ـ مسجد ال غرب غزة059935151578.9
غزة . شارع الجالء.رمزون الغفريغرب غزة059980548878.9
غزةغرب غزة059968668078.7
غزةغرب غزة056960309278.7
غزة-التفاح-المحطةغرب غزة059971833778.7
ع غرب غزة059916693778.7 موك ـ مسجدالتا غزة - ال

لدغرب غزة976223578.6 ا ال ال ج
غزةغرب غزة78.6

القرب من مسجد حط غرب غزة059989522778.6 غزة - الجالء 
القرب من مسجد ع مرادغرب غزة059986219978.6 ج االندلس  غزة - الن ب
غزةغرب غزة059849638878.4

غزةغرب غزة796690078.4
غزةغرب غزة059978981078.4
غزةغرب غزة059536568278.4
فورغرب غزة059889949078.4 غزة-تل الهوا-ك
غزة - الشيخ رضوانغرب غزة059557524578.4
القرب من مسجد التقوىغرب غزة059285026578.4 غزة - الشيخ رضوان  

لدغرب غزة970747078.3 رفح ال
غزةغرب غزة059568614278.3

غزةغرب غزة974799678.3
غزةغرب غزة288193578.3
غزةغرب غزة244111278.3

غزة-تل الهوا-برشلونةغرب غزة059977674378.3
غزة الشيخ رضوانغرب غزة56255509578.3

لدغرب غزة059818442778.1 ا ال ال ج
غزةغرب غزة056760666678.1
ةغرب غزة059214689278.1 ة ـ مسجد الصحا غزة- شارع الصحا
القرب من مسجد حسن عودةغرب غزة059849240578.1 رامة  غزة - ال
غزة ـ الرمال ـ مسجد ال غرب غزة059755822178.1
دينغرب غزة059511022078.1 جانب ملعب فلسط ـ مسجد الشه غزة ـ 
سغرب غزة059946881478.1 غزة المخابرات خلف ابراج حرس الرئ
حر . مسجدالفرقانغرب غزة059942562578.1 غزة. ال
غزةغرب غزة059272464078
غزةغرب غزة056764643278

غزةغرب غزة78
القرب من مسجد سعد بن معاذغرب غزة059885446478 غزة - الجالء 
ة مسجدالسالمغرب غزة059253481378 غزة.الثالثي . الص
غزةغرب غزة059941946877.9
غزة-غرب غزة059974080077.9
ة ـالخدمة العامة ـ مسجد الحسي غرب غزة059986067677.9 غزة- الص
غزة- النغرب غزة059986780577.9
ةغرب غزة059944644677.9 ت غزة-انصار-ال
اغرب غزة059905819877.9 غزة-تل الهوا-مسجد عمار بن 



غزة-تل الهوا-مش الهالل االحمرغرب غزة059740551077.9
ا - التوامغرب غزة059954565477.7 ت ال ب
غزةغرب غزة059883028577.7

غزةغرب غزة287279677.7
غزة- تل الهوا - مسجد األم غرب غزة059723486077.7
ةغرب غزة059973700277.7 ت غزة - الرمال - مسجد ال
غزة - الشيخ رضوانغرب غزة059211378877.7
وثرغرب غزة059230093077.7 ة - مسجد ال غزة - دوار المال
لدغرب غزة059255878277.6 س- ال خان يو
غزةغرب غزة059553384977.6
القرب من مسجد الفرقانغرب غزة059985422477.6 غزة - الشيخ رضوان  
اءغرب غزة059980027977.6 دي الشيخ رضوان ـ مسجد األ غزة - الن  ـ س
غزة ـ شارع النفقغرب غزة059230463977.6
الشا غرب غزة059246063277.4
لحغرب غزة059720071777.4 دير ال
غزةغرب غزة059977405577.4
غزةغرب غزة059990247277.4
غزةغرب غزة059825842077.4
غزةغرب غزة059917388677.4
اب الغر ـ مسجد الشهداءغرب غزة059929953277.4 ا ال غزة- ال
غزة-تل الهوا-برشلونةغرب غزة059952803077.4
القرب من مسجد ب السبعغرب غزة059946747777.4 غزة - الشيخ رضوان  
دي الشيخ رضوانغرب غزة059936361077.4 ل الس غزة.مقا
مانغرب غزة059222074777.3 غزة- الرمال ـ مدرسة احمدشو ـ مسجد اال
غزة-الثالثي -سوق فراسغرب غزة059985892177.3
حريغرب غزة059986032677.3 غزة - الشيخ عجل - النادي ال
اغرب غزة059931108077.1 ت ال ب
غزةغرب غزة059595364077.1
غزةغرب غزة059959560977.1

غزةغرب غزة987258277.1
غزةغرب غزة778498477.1

غزة- الجالءغرب غزة059941889677.1
غزة-الوحدة-مسجد فاطمةغرب غزة059991347877.1
غزة - الرمال - فندق االملغرب غزة059851182677.1
غزةغرب غزة059931713377
غزةغرب غزة059268682377
ش القدسغرب غزة059941797377 غزة - تل الهوا - مس
موكغرب غزة059978371077 غزة - شارع ال
غزة. مسجد الوحدةغرب غزة059985498777

لدغرب غزة76.9 ا ال ال ج
غزةغرب غزة059762653176.9

غزةغرب غزة285438476.9
غزة-ارض الشن -مسجد عمر بن الخطابغرب غزة059885222776.9
غزة-الرمال-الشفاءغرب غزة059917190276.9
غزة-الشا غرب غزة059253303276.9
از غرب غزة059978077276.9 القرب من مسجد  ال غزة - المنارة 
غزةغرب غزة059909582676.7
غزةغرب غزة059845928576.7

غزةغرب غزة956788576.7
غزةغرب غزة839363776.7



غزةغرب غزة289952576.7
ل البنك االسال غرب غزة059843381076.7 غزة- الن ـ مقا
دغرب غزة059505243776.7 غزة- شارع حم
غزة-الشيخ رضوانغرب غزة059980773176.7
ز ـ مسجد الروضةغرب غزة059960687476.7 د الع غزة-الشيخ رضوان ـ شاع احمد ع
غزة-تل الهوا-مسجد االنصارغرب غزة059559749276.7
ل الشاليهاتغرب غزة059985295676.7 غزة - الرمال - مقا
تون ـ مسجد حسن البناغرب غزة059944178176.7 غزةـ ال
غزة شارع عز الدين القسام بهلولغرب غزة059977421076.7
الشيخ رضوانغرب غزة059714862176.6
ا - العاموديغرب غزة059515268476.6 ت ال ب

اغرب غزة287795876.6 ال ج
غزةغرب غزة059729891476.6
غزةغرب غزة059827760476.6

غزةغرب غزة973418176.6
غزةغرب غزة059932565776.6
غزةغرب غزة059984751176.6
القرب من ملعب فلسط غرب غزة059232294976.6 غزة.

غزةغرب غزة76.4
غزةغرب غزة978519476.4

غزة- الصفطاويغرب غزة05962298876.4
دغرب غزة059577638376.4 غزة-الرمال-مسجد زا
غزة - الرمال ـ مسجد ال غرب غزة056710326476.4
غزة - الشيخ رضوانغرب غزة59892378476.4

غزة - النغرب غزة059989831376.4
.جامعة القدس المفتوحةغرب غزة056711103576.4 غزة.الن
غزة.شارع النفق.مسجداسماءغرب غزة059962969976.4
غزةغرب غزة059916875776.3
غزةغرب غزة059828660376.3
غزة- الخدمة العامة ـ مسجد السو غرب غزة059709092676.3
ة دير الالت غرب غزة059809798276.3 تون- كت غزة- ال
غزة - الشيخ رضوانغرب غزة059968499776.3
ةغرب غزة059989372676.3 غزة شارع الصحا
غزة.الرمال الجنو غرب غزة059953256676.3
غزةغرب غزة056777495276.1

غزةغرب غزة76.1
غزة. شارع عمر المختارغرب غزة059266465576.1
ق الصناعةغرب غزة059565346876.1 غزة. مف
موك.رمزون الغفريغرب غزة059930562576.1 غزة.شارع ال
غزةغرب غزة059909350876
غزةغرب غزة059267548276
غزةغرب غزة059770126276
غزةغرب غزة059983114976
غزةغرب غزة059980666076
غزة الشيخ رضوانغرب غزة59973683476

غزة.الرمال.مسجدال غرب غزة059979089276
غزةغرب غزة059595971375.9

غزةغرب غزة272965475.9
غزة- الرمال الجنو - مسجد األم غرب غزة059462625075.9
موكغرب غزة059908109075.9 غزة- الرمال الشما .مسجدال



غزة-تل الهوا-برشلونةغرب غزة059976061275.9
-القدس المفتوحةغرب غزة059952600675.9 غزة - الن
اسغرب غزة059944139775.9 غزة - مسجد الع
غزةغرب غزة059973434975.7
غزةغرب غزة059598505475.7
غزةغرب غزة059570105475.7
غزةغرب غزة059897280675.7

غزةغرب غزة75.7
غزةغرب غزة75.7
غزةغرب غزة75.7

غزةغرب غزة983197175.7
غزة- الثالثي - مسجد عمر بن الخطابغرب غزة059533502075.7
سغرب غزة059287401675.7 ي -س غزة-الن
غزة - الشيخ رضوانغرب غزة059246978575.7
ورغرب غزة059789283375.7 ج الز القرب من مسجد م غزة -الن 
غزة شارع المخابراتغرب غزة059254211875.7
عزة. دوار ابو مازنغرب غزة059226415075.6

غزةغرب غزة940475875.6
غزةغرب غزة059211616075.6

غزةغرب غزة75.6
غزةغرب غزة75.6

غزة- الرمال الجنو - مسجد المصط غرب غزة059997918075.6
تون ـ مسجد صالح الدينغرب غزة059940319975.6 غزة- ال
ةغرب غزة059892920775.6 ت غزة-الرمال-ال
اس غرب غزة059515581675.6 القرب من مسجد احمد  غزة - الشا 
غزة - تل الهوا - شارع األبراجغرب غزة059940474075.6

سغرب غزة75.4 خان يو
غزةغرب غزة059592705575.4
غزةغرب غزة059512242075.4
غزةغرب غزة059947022975.4
-بنك االنتاجغرب غزة059231795275.4 غزة-الن
غزة-تل الهوا-دوار الخورغرب غزة059534815675.4
شام حمدغرب غزة059932138175.4 القرب من مسجد  غزة - الشيخ رضوان  

غزةغرب غزة777819975.3
غزةغرب غزة059892910775.3
غزةغرب غزة059525509775.3

غزةغرب غزة970585075.3
غزة - الرمال - مدرسة أحمد شو غرب غزة977245975.3

ز الرنت غرب غزة059839086775.3 د الع غزة - آخر الجالء - مسجد ع
غزة شارع طارق بن زاد .معلب فلسط غرب غزة059942596275.3
رامةغرب غزة059822502175.3 ش ال غزة مس
غزةغرب غزة059935495475.1
غزة- الشيخ رضوان - مسجد التقوىغرب غزة059262482075.1
امغرب غزة059960987475.1 د ص غزة - الشيخ رضوان - مسجد سع
غزة الشيخ رضوانغرب غزة59969548775.1

غزةغرب غزة059414124575
غزةغرب غزة983197175

غزةغرب غزة059756992275
غزة - الشا - مسجد شهداء الشا غرب غزة059284317175
غزةغرب غزة059819775374.9



غزةغرب غزة74.9
غزة - الشيخ رضوانغرب غزة059206845574.9
ورغرب غزة059988223974.9 ج الز القرب من مسجد م غزة - الن 
ونغرب غزة059751565474.9 غزة - تل الهوا - اإلذاعة و التلف
ةغرب غزة059971789174.9 غزة. الصحا
موكغرب غزة059889784674.9 غزة. شارع ال

غزةغرب غزة927809274.7
غزةغرب غزة917781374.7
غزةغرب غزة929996774.7

رامةغرب غزة059930074274.7 غزة-ال
رفحغرب غزة230710674.6

غزةغرب غزة059720110874.6
-جامع النغرب غزة059940993174.6 غزة-الن
غزة-تل الهوا-ابو مازنغرب غزة059969582474.6
القرب من مسجد الراشدغرب غزة059554470774.6 غزة - الشيخ رضوان  
لدغرب غزة059789797974.4 ا ال ال ج
ج الوحدةغرب غزة056713073074.4 -ب غزة-شارع الن

غزةغرب غزة983367674.3
غزةغرب غزة983197174.3
غزةغرب غزة283940974.3

غزة- الرمال ـ مسجد النورغرب غزة059946314774.3
راءغرب غزة059975605374.3 غزة- الوحدة ـ مسجد فاطمة الز
سغرب غزة08263805174.3 رة - مطعم الرو غزة- شارع القا

غزة-الرمال الشما غرب غزة938508774.3
غزة-الشا غرب غزة05969121074.3

ةغرب غزة059970620474.3 القرب من مسجد المح غزة  - الصفطاوي 
ق فلسط غرب غزة059225797574.3 غزة. الرمال مف

غزةغرب غزة824339574.1
غزةغرب غزة74.1

غزةغرب غزة056250700374.1
ج األندلس ـ مسجد ع مرادغرب غزة059894447374.1 رامة ب غزة-  ال
غزة.  النغرب غزة059826558874.1
غزة.تل الهوا.مسجداالم .محمدغرب غزة059985048074.1
غزةغرب غزة059971779674

غزةغرب غزة9994751574
غزةغرب غزة74

غزة - الشيخ رضوانغرب غزة059902490874
غزة الشيخ رضوان ابو اسكندرغرب غزة059828941174
غزةالشيخ عجل -مسجد الشيخ عجل غرب غزة059832921074
غزةغرب غزة059970593273.9

غزةغرب غزة73.9
غزةغرب غزة059232615873.9
غزةغرب غزة059880525373.9

غزةغرب غزة73.9
غزةغرب غزة962405073.9

غزةغرب غزة73.9
غزة- الرمال الجنو - مؤسسة المسحالغرب غزة059940346873.9
ة الشيخ عجل غرب غزة059979968973.9 غزة - الشيخ عجل - مق
ل بنك األردنغرب غزة059585272773.9 غزة الن مقا
غزة.الثالثي .غرب غزة059228260573.9



غزةتل الهوا-مصعب بن عم غرب غزة056973606273.9
غزةغرب غزة73.7

غزةغرب غزة918005573.7
غزةغرب غزة202143273.7

م والسنةغرب غزة059979907973.7 غزة ـ الرمال ـ مسجد القرآن ال
غزة الشيخ رضوانغرب غزة59997770473.7

غزةغرب غزة059988220173.6
غزةغرب غزة059229171273.6

غزةغرب غزة971633373.6
غزة-التوامغرب غزة059980963573.6
اغرب غزة059956584473.6 غزة-تل الهوا-مسجد عمار بن 
ةغرب غزة059827135673.6 ت غزة - الرمال الجنو - مسجد ال
ج الوحدةغرب غزة059909074273.6 القرب من ب غزة -  الن - 
غزة ـ الرمال دوار ابو مازنغرب غزة059201552073.6
غزة. تل الهوى . برشلونةغرب غزة059547002973.6
غزة- النغرب غزة059216006073.4
غزة - أنصارغرب غزة059799554073.4
غزة. الثالثي غرب غزة059720401273.4
غزةغرب غزة059222064773.3
موكغرب غزة059908109073.3 غزة-  الرمال الشما ـ مسجد ال
ةغرب غزة059977057873.3 ة ـ مسجد الصحا غزة- شارع الصحا
غزة-الرمال-ابو مازنغرب غزة05954964373.3

غزة ـتل الهوا ـ مسجدا ألم غرب غزة059920702473.3
غزةغرب غزة059933073973.1

غزةغرب غزة839343673.1
غزة الشيخ رضوانغرب غزة59942801973.1

غزةغرب غزة059983117273
غزةغرب غزة404980373

غزةغرب غزة059590166673
غزةغرب غزة73
غزةغرب غزة73

غزةغرب غزة917097673
القرب من مسجد النغرب غزة059822676873 غزة - الن 
المغازيغرب غزة059989135372.9
غزةغرب غزة059436131972.9
غزةغرب غزة059404525672.9

غزةغرب غزة72.9
غزةغرب غزة948866972.9

غزة-عسقولة-مسجد االمام الشاف غرب غزة059988609272.9
غزة ـ تل الهوى ـ برشلونةغرب غزة059222032472.9
غزة الشيخ رضوانغرب غزة59960301972.9

لدغرب غزة059588213772.7 ا ال ال ج
غزةغرب غزة059283403272.7
غزةغرب غزة059784047472.7
غزةغرب غزة056791905072.7

غزةغرب غزة977159472.7
غزةغرب غزة056700251572.7

غزةغرب غزة932663172.7
ءغرب غزة059934672572.7 غزة- الشا
رامةغرب غزة059241443872.7 غزة- ال



مانغرب غزة059961720072.7 القرب من مسجد النور وال غزة - الن 
غزة. النفقغرب غزة059940045372.7
غزةغرب غزة059438721272.6

غزةغرب غزة924248472.6
غزةغرب غزة059975711272.6

غزةغرب غزة711501072.6
غزةغرب غزة924424672.6
غزةغرب غزة527292672.6

غزة - الن ـ شارع الشفاء ـ مسجد النغرب غزة059988481972.6
اغرب غزة059932242972.4 ت ال ب
غزةغرب غزة059411081372.4
غزةغرب غزة059523230172.4

غزةغرب غزة72.4
غزةغرب غزة72.4
غزةغرب غزة72.4

غزة-تل الهوا-مدرسة ز غرب غزة059926639872.4
غزة. الدرج. الساحةغرب غزة059767434372.4
غزة. الشيخ رضوانغرب غزة059888575072.4
غزةغرب غزة059580343872.3
غزةغرب غزة059994964372.3
غزةغرب غزة059930184972.3
مانغرب غزة056644464172.3 غزة-المقو -النور واال
ة - مسجد الصالح غرب غزة059971533072.3 غزة -  الص
غزة - دوار الدحدوحغرب غزة059533555672.3
غزة.شارع الجالء .غرب غزة059519733972.3
اغرب غزة059533192772.1 ال ج
لدغرب غزة059285591572.1 ا ال ال ج
غزةغرب غزة059767735072.1
غزةغرب غزة059941345072.1
اءغرب غزة059211135872.1 غزة ـ الن ـ مسجد ال
اغرب غزة059986416572 ال ج
غزةغرب غزة059299125072
غزةغرب غزة059872792872

غزةغرب غزة902514372
ةغرب غزة059940306072 مسجد ابو حص غزة-الرمال الغ
غزة. الرمال.مسجدفلطس غرب غزة059413974072

غزةغرب غزة772873371.9
غزةغرب غزة059961776271.9

غزةغرب غزة881519871.9
غزة- العيونغرب غزة059947623071.9
غزة- النغرب غزة059907133871.9
ب محمدغرب غزة059941754071.9 دي ـ مسجد الحب اب غزة- شارع الل
غزة-الشا -مسجد السو غرب غزة059771606671.9
غزة الشيخ رضوان فوق الجغرب غزة059914130371.9
ةغرب غزة059775687071.9 ت غزة.تل الهوى.مسجدال
غزةغرب غزة059899908671.7
غزةغرب غزة059505359771.7

غزةغرب غزة71.7
غزةغرب غزة983197171.7

غزة-  أنصار - دوار أنصارغرب غزة059960607571.7



سغرب غزة059931509471.7 -ست غزة-الن
غزة - دوار أبو مازنغرب غزة059280989271.7
القرب من مسجد الصقا والمروةغرب غزة059941380871.7 ء  غزة - معسكر الشا
غزةغرب غزة059284593371.6
غزةغرب غزة059932221971.6
غزةغرب غزة056994998471.6
غزةغرب غزة059570566571.6

غزةغرب غزة983197171.6
غزةغرب غزة201058671.6

غزة - الشيخ رضوان - مسجد الشيخ رضوانغرب غزة059930711971.6
القرب من مسجد السوغرب غزة059820241371.6 ء  غزة - معسكر الشا
غزةغرب غزة059711855571.4

غزةغرب غزة260497171.4
غزةغرب غزة059521545471.4
غزةغرب غزة059742810171.4
غزةغرب غزة059208938971.4

غزةغرب غزة882274971.4
غزةغرب غزة71.4

غزة-تل الهوا-مسجد الفالحغرب غزة059719224971.4
ء - مدرسة كفر قاسمغرب غزة05956170071.4 غزة - الشا

ش القدسغرب غزة059940297371.4 غزة - تل الهوا - مس
ء. مسجدالسو غرب غزة059212798971.4 غزة. معسكر الشا
غزةغرب غزة059525204471.3

غزةغرب غزة930188771.3
غزةغرب غزة71.3

د العال.مسجدحراءغرب غزة059530408571.3 غزة.شارع ع
غزةغرب غزة059413808671.1
غزةغرب غزة059919731671.1
غزةغرب غزة059242993171.1

غزةغرب غزة71.1
غزة- الرمال - فندق األملغرب غزة059895903371.1
غزة - الشيخ رضوانغرب غزة059273870571.1
لندي ـ مسجد ال غرب غزة059227642371.1 ل الت غزة -مقا
غزة. الثالثي .مسجدالسالمغرب غزة059221635571.1
غزةغرب غزة059917803971

غزةغرب غزة485766371
غزةغرب غزة71

غزة- الشيخ رضوانغرب غزة59931474171
سغرب غزة059947603571 غزة - الرمال - دوار الرو
غزة - تل الهواغرب غزة059950260771
موكغرب غزة059888883271 غزة.شارع ال
ا- التوامغرب غزة059941261470.9 ال ج

غزةغرب غزة70.9
مانغرب غزة059963072670.9 فة بن ال القرب من مسجد حذ غزة - المخابرات 
كغرب غزة059520695970.9 ل مصنع الحا غزة. الثالثي .مقا
غزة. شارع فلسط غرب غزة059405979170.9
غزةغرب غزة059580552070.7

غزةغرب غزة948774270.7
غزة الشيخ رضوانغرب غزة059520550570.7
ل مسجد النور المحمديغرب غزة059755528170.7 غزة الشيخ رضوان مقا



غزة. الثالثي غرب غزة059257000170.7
رامةغرب غزة059990169570.7 غزة. ال
غزةغرب غزة059913013770.6
غزةغرب غزة059805972470.6

غزةغرب غزة826297070.6
غزةغرب غزة059743545370.6
غزةغرب غزة059960403970.6

غزةغرب غزة70.6
اءغرب غزة059755401170.6 غزة-تل الهوا-مسجد ال
ةغرب غزة059848048070.6 لد ە ال غزة - الرمال - من
القرب من مسجد التقوىغرب غزة059917788270.6 غزة - الشيخ رضوان  

ةغرب غزة972921570.6 ة الجامع ل غزة - تل الهوى - ال
اس غرب غزة059899757870.6 غزة الشارع الثالث شارع احمد 
اس غرب غزة059506745870.6 غزة الصفطاوي شارع اخمد 
ةغرب غزة059870996070.6 ة .مسجدالصحا غزة. شارع الصحا

لدغرب غزة969804170.4 ا ال ال ج
رفحغرب غزة708999970.4

غزةغرب غزة059933031770.4
غزةغرب غزة059222420270.4

غزةغرب غزة892998270.4
غزةغرب غزة059739681770.4
غزةغرب غزة059997058070.4

غزةغرب غزة983197170.4
مانغرب غزة059974610370.4 د ـ مسجد اإل غزة- شارع خالد بن الول
غزة -شارع فلسط غرب غزة059940241570.4
غزة ـ رمزون السامر ـ مسجد اإل غرب غزة059750090170.4
اس غرب غزة059911468470.4 غزة الشما مسجد أحمد 
لدغرب غزة059952976470.3 ا ال ال ج
غزةغرب غزة059203341770.3
غزةغرب غزة059528712670.3

غزةغرب غزة70.3
غزةغرب غزة70.3

ةغرب غزة059988095870.3 غزة - الن - مطعم العاف
ةغرب غزة059555993770.3 غزة - تل الهوا ـ دوار الخور ـ مسجد الهدا
ادة الشيخ رضوانغرب غزة059994755470.3 جانب ع غزة الشيخ رضوان 
غزةغرب غزة059546197370.1
غزةغرب غزة059784644870.1
غزةغرب غزة059418656570.1
غزة- الغزا غرب غزة059723169270.1
از غرب غزة059978365170.1 غزة-تل الهوا-مخ ال
غزة - الرمال - أنصارغرب غزة059988365570.1
غزة - الرمال - مسجد األم غرب غزة059889441270.1
غزة - الشيخ عجل - مسجد المصط غرب غزة059940099870.1

لدغرب غزة960963270 ا ال ال ج
غزةغرب غزة059980680170
غزةغرب غزة059965528370

غزةغرب غزة962440770
غزة - الشا غرب غزة059596544270
غزةغرب غزة059226349069.9

غزةغرب غزة69.9



غزةغرب غزة69.9
غزةغرب غزة983197169.9

دي-مهديغرب غزة059581890069.9 -الس غزة-الن
غزةغرب غزة059535333369.7
غزةغرب غزة059870014469.7

غزةغرب غزة280621669.7
غزةغرب غزة930347769.7

غزةغرب غزة059778208769.6
غزةغرب غزة059211606469.6
غزةغرب غزة059405949869.6

غزةغرب غزة69.6
غزةغرب غزة059249448669.4

غزةغرب غزة69.4
غزة-تل الهوا-دوار الخورغرب غزة059944444569.4
ش الشفاءغرب غزة059210375669.4 غزة - الرمال - مس
فة بن النعمانغرب غزة059989494569.4 القرب من مسجد حذ غزة - المخابرات 
موكغرب غزة059892420969.4 د العال ـ مسجد ال ق ع غزة - مف
غزة . الجالء مسجد فلسط غرب غزة059729278269.4
غزةغرب غزة059849430769.3
غزةغرب غزة059905700569.3
حرغرب غزة059974892969.3 غزة التوام  شارع ال
اسغرب غزة059978111369.3 غزة الرمال مسجد الع
غزةغرب غزة059254709069.1
غزةغرب غزة059733403569.1

غزةغرب غزة845987769.1
غزةغرب غزة69.1

غزةغرب غزة789378469.1
ابغرب غزة059788955769.1 غزة- الرمال- منظمة نور الش
نغرب غزة05940163569.1 غزة-الرمال-مسجد الصاب

فورغرب غزة059985389369.1 غزة-تل الهوا-ك
غزة - الرمال - مسجد األم غرب غزة059944270069.1
غزة - معسكر الشا -مسجد السو غرب غزة059905431369.1
غزة الشا  المجادلةغرب غزة059536707769.1
غزة.شارع الصناعةغرب غزة059731522469.1
غزةغرب غزة059915093769
غزةغرب غزة059585967969
غزة-الرمال-بنك االنتاجغرب غزة059968059569
الةغرب غزة059933314169 غزة-الرمال-غرب الو
غزة-الرمال-فندق س ستارغرب غزة05960059969

سغرب غزة056749222169 -مول ست غزة-الن
ديغرب غزة059805963769 اب غزة. شارع الل
غزةغرب غزة059914809368.9
غزةغرب غزة059709443368.9
مانغرب غزة059933273268.9 غزة- شارع المغر ـ مسجد اال
غزة- شارع فلسط ـ مسجد فلسط غرب غزة059946742368.9
غزة-الشا -مسجد الوحدةغرب غزة059984379768.9
اد الرحمنغرب غزة059932745968.9 ة- مسجد ع الخ غزة - الشا ال
غزة - شارع الدحدوحغرب غزة059537032568.9
غزة دوار فلسط غرب غزة059774914468.9
غزة.الرمال.شارع.عزالدين.القسامغرب غزة059902685268.9



اتغرب غزة059562655768.7 النص
غزةغرب غزة526932668.7
غزةغرب غزة787003168.7
غزةغرب غزة871668068.7

غزةغرب غزة059084810968.7
غزةغرب غزة059718139568.7

غزةغرب غزة285216368.7
غزةغرب غزة059883864768.7
غزة-  النغرب غزة059818518568.7
غزة- المخابراتغرب غزة059971728768.7
غزة - الشا الشما غرب غزة059773668268.7
لغرب غزة059995458468.7 رامة مسجد معاذ بن ج غزة ال
د العال .مسجدحراءغرب غزة059985514868.7 غزة. شارع ع
غزةغرب غزة059965594468.6
ةغرب غزة059253330568.6 غزة-تل الهوا-مسجد الهدا
غزة-تل الهوا-مش القدسغرب غزة056677771768.6
ورغرب غزة059561135468.6 ج الز القرب من مسجد م ء  غزة -الشا

غزةغرب غزة68.4
غزة-الرمال-مسجد االم غرب غزة059986354668.4

غزة - الرمالغرب غزة960658968.4
ةغرب غزة059787244468.4 ت غزة - الرمال الجنو - مسجد ال
س ـ مسجد عمر المختارغرب غزة059941220668.4 غزة - شارع ال
غزة ـ تل الهوى ـ مسجد األم غرب غزة059950585068.4
لدغرب غزة059992334768.3 ا ال ال ج

لحغرب غزة568944768.3 دير ال
غزةغرب غزة059223336468.3
غزةغرب غزة059947022968.3
غزةغرب غزة056935727468.3
غزةغرب غزة059408371168.3
غزة- تل الهوا - بنك فلسط غرب غزة059990922168.3
غزة- شارع الجالء ـغرب غزة059998882868.3
القرب من مسجد ب السبعغرب غزة059944091568.3 غزة - الشيخ رضوان 
غزة. الثالثي غرب غزة059969881368.3
غزةغرب غزة059245216868.1

غزةغرب غزة761383768.1
غزةغرب غزة059544664068.1
غزة- شارع الوحدة  ـمسجد سلمان الفار غرب غزة059739111168.1
غزةغرب غزة059266918568
غزةغرب غزة059970132068

غزةغرب غزة68
غزةغرب غزة68

غزةغرب غزة909531668
ة-مسجد المجمع االسال غرب غزة059205377768 غزة-الص
اس غرب غزة059780291068 القرب من مسجد أحمد  غزة الشا 
ادة الدرجغرب غزة059249155268 غزة. شارع الوحدة.خلف ع

اغرب غزة222854967.9 ال ج
غزةغرب غزة059934327967.9
غزةغرب غزة059217295967.9
موكغرب غزة056997729767.9 د العال ـ مسجد ال ق ع غزة- الجالء ـ مف
غزة- النغرب غزة059216187167.9



غزة- شارع صالح الدين ـ مسجد الرحمنغرب غزة059974578067.9
د  بن عمرغرب غزة059822869367.9 ج الشفاء ـ مسجد ع غزة - ب
د الرحمنغرب غزة059541905367.9 ل مدرسة ع غزة اخر الجالء مقا
غزة. شارع الصناعةغرب غزة059565576467.9

لدغرب غزة67.7 ا ال ال ج
غزةغرب غزة059976987567.7
غزةغرب غزة059258104467.7

غزةغرب غزة977034467.7
موكغرب غزة059830431567.7 غزة-  شارع الجالء ـ مسجد ال
نغرب غزة059292972667.7 ز ـ مسجدالصاب د الع غزة- شارع عمر بن ع
غزة - شارع الوحدة ـ مسجد ال غرب غزة059967798067.7
غزة الرمال  مسجد فلسط غرب غزة059959626167.7
مغرب غزة059707009767.7 ق اسل غزة.النفق.مف
غزةغرب غزة059957567567.6

غزةغرب غزة555831467.4
غزةغرب غزة059770659567.4

غزةغرب غزة67.4
غزةغرب غزة283587367.4
غزةغرب غزة889991067.4

ة شارع المغر غرب غزة059916887967.4 غزة - الص
ش القدسغرب غزة059946579367.4 غزة - تل الهوا - مس
لغرب غزة059284192467.4 القرب من مسجد معاذ بن ج غزة 

غزةغرب غزة67.3
غزة- تل الهوا- شارع الدحدوحغرب غزة059940453267.3
ة-المجمع االسال غرب غزة059922251667.3 غزة-الص
الشا غرب غزة059948373167.1
غزةغرب غزة059969195967.1

غزةغرب غزة67.1
.عزامغرب غزة059977680667.1 د غزة-الثالث .مسجد.ع
غزةغرب غزة059212398467
غزةغرب غزة059249320467

غزةغرب غزة909009067
غزةغرب غزة059973526267
اسغرب غزة059287063767 غزة-الشا -مسجد الع
اء السنةغرب غزة059814696467 ة-مسجد اح غزة-الص
غزة - الرمال - مسجد الفرقانغرب غزة059969166467
القرب من مسجد الغفرانغرب غزة059963249867 غزة - النفق 
د العال ـ مسجد الروضةغرب غزة059934411367 غزة ـ الجالء ـ ع
دغرب غزة056874847067 .محمدسع غزة. الن

غزةغرب غزة901160566.9
غزةغرب غزة66.9

غزةغرب غزة983197166.9
حلوتغرب غزة059989383066.9 غزة -عمارة ال
لغرب غزة059280652466.9 القرب من مسجد معاذ بن ج رامة  غزة دوار ال
غزة. شارع الجالءغرب غزة059986133466.9
غزةغرب غزة059977612866.7

غزةغرب غزة917200666.7
غزةغرب غزة66.7

غزةغرب غزة059915412966.7
غزة-تل الهوا-مسجد الفالحغرب غزة05940702466.7



غزة.النفق.غرب غزة059957275366.7
غزةغرب غزة059914892766.6
غزةغرب غزة059290539366.6
غزةغرب غزة059969124766.6

غزةغرب غزة945033966.6
مانغرب غزة059948291266.6 غزة- الن - مسجد النور و اإل
غزة-الثالثي -عمو عمادغرب غزة059949397866.6
ةغرب غزة059949442966.6 غزة-الرمال-جامع ابو حص
نغرب غزة059976260666.6 غزة-الشيخ عجل -مسجد الصاب
القرب من مسجد عسقالنغرب غزة059260116566.6 غزة - الشا 
القرب من مدرسة القسطينةغرب غزة059219333266.6 رامة  غزة ال
دغرب غزة059984153266.6 ل مسجد التوح غزة معسكر الشا مقا
غزةغرب غزة059764613366.4
غزةغرب غزة059845644366.4
غزة- النغرب غزة059989992266.4
غزةغرب غزة059962214766.3
غزةغرب غزة059942031066.3

غزةغرب غزة931985466.3
غزةغرب غزة868065966.3

غزةغرب غزة059898156066.3
غزةغرب غزة059254807266.3

غزةغرب غزة66.3
وثرغرب غزة059885440566.3 غزة-تل الهوا-مسجد ال
ةغرب غزة059796639366.3 غزة - تل الهوا- وزارة المال
غزةغرب غزة059942058866.1

غزةغرب غزة972321866.1
ة-مسجد السالمغرب غزة059980807166.1 غزة-ص
م الشا -الصاوي لالتصاالتغرب غزة059946248866.1 غزة-مخ
غزة الشيخ رضوان الشارع الثالثغرب غزة059802223066.1
رامةغرب غزة59980403066.1 غزة ال

غزةغرب غزة059869969466
غزةغرب غزة059990497766

غزةغرب غزة970134966
غزة- النغرب غزة059869101366
سوغرب غزة059995003366 س ة-مسجد  غزة-الشجاع
غزة شارع المخابراتغرب غزة059760131966
ة.غرب غزة059969725066 غزة. الصحا
غزة. شارع النغرب غزة059924204266
غزةغرب غزة059947022965.9
غزةغرب غزة056771795565.9
غزة-الرمال-مسجد األم غرب غزة059921056465.9
ةغرب غزة059971474965.9 ت غزة - الرمال الجنو - مسجد ال
كرالرازيغرب غزة059960817265.9 غزة. الرمال. شارع.اب
غزة. الشيخ رضوانغرب غزة059517950065.9
ش الشفاءغرب غزة059777620365.9 ة .مس غزة. شارع ابو حص
ديغرب غزة059977530365.9 اب غزة.شارع الل
غزةغرب غزة059797571565.7

غزةغرب غزة962827165.7
غزةغرب غزة056882226365.7

غزةغرب غزة65.7



غزةغرب غزة059232098065.7
غزةغرب غزة983197165.7
غزةغرب غزة269499965.7
غزةغرب غزة285498265.7

غزة- الرمال ـ مسجد الشهداءغرب غزة059986507765.7
غزة-تل الهوا-مسجد االم غرب غزة059809661165.7
غزةغرب غزة05989244265.6

غزةغرب غزة059961616165.6
غزةغرب غزة059921950865.6
غزةغرب غزة059973528765.6
غزةغرب غزة059946333765.6
غزة - الرمال - مسجد المصط غرب غزة059414087265.6
ةغرب غزة059814796565.6 تون - مسجد الزاو غزة - ال
القرب من مسجد السو غرب غزة059272960965.6 غزة - الشا 
غزة تل الهواغرب غزة059969440265.6
غزةغرب غزة056898172265.4
غزةغرب غزة059959518965.4

غزةغرب غزة888757565.4
غزةغرب غزة056806363065.4
غزةغرب غزة059828686265.4
غزةغرب غزة059868083965.4
غزةغرب غزة059298752965.4
اسغرب غزة059977379065.4 غزة- الرمال- مسجد الع
غزة الشيخ رضوان فوق الجغرب غزة059814311265.4
د.الشاليهاتغرب غزة059940070065.4 غزة.شارع الرش
غزة- مسجد فلسط غرب غزة059962554065.3
اسغرب غزة059938500665.3 غزة-الرمال-مسجد الع
ة-دوار ابو مازنغرب غزة059502905065.3 غزة-الشجاع
ت حانونغرب غزة059211195665.1 ب
غزةغرب غزة059259498665.1
غزةغرب غزة059923890065.1

غزةغرب غزة65.1
غزة- المخابراتغرب غزة059770680765.1
غزة. مسجدفلسط غرب غزة059987658465.1

غزةغرب غزة883266865
غزة- تل الهوا - مسجد ال عمرانغرب غزة059984314465
دغرب غزة059224090365 ء- مسجد التوح م الشا غزة- مخ
د-مسجد مصعبغرب غزة059517196965 غزة-شارع الرش
ل المجمعغرب غزة059212077465 ة. مقا غزة.شارع الصحا
غزةغرب غزة059524039164.9
طة السيخ رضوانغرب غزة059426020164.9 غزة-الشيخ رضوان-
غزة-تل الهوا-شارع القدسغرب غزة059832032564.9
غزةغرب غزة059412355464.7
رغرب غزة059720508064.7 غزة- الرمال - جامعة االز
مانغرب غزة059962229364.7 ة - مسجد اإل غزة- الص
-مش النغرب غزة059986168964.7 غزة-الن

مانغرب غزة280150064.7 ة ـ مسجد اإل غزة -  المغر ـ الص
رامةغرب غزة59775050064.7 غزة ال

غزة رمزون الشيخ رضوانغرب غزة059910376464.7
غزةغرب غزة059244933364.6



غزة. شارع حركةاالحرار.غرب غزة059951411564.6
ديغرب غزة059960063564.6 غزة.الشيخ رضوان.الس
غزةتل الهوا- جامع عمر بن الخطابغرب غزة059586663964.6

غزةغرب غزة970627064.4
غزةغرب غزة059976951264.4

غزةغرب غزة983197164.4
غزةغرب غزة222091664.4

غزة-  شارع النفقغرب غزة059977224864.4
د العالغرب غزة059533655964.4 غزة- الجالء ـ ع
اغرب غزة056789888864.3 ت ال ب
غزةغرب غزة059228887164.3
غزةغرب غزة059565996964.3

غزةغرب غزة64.3
غزةغرب غزة814223464.3

غزةغرب غزة64.3
غزةغرب غزة059277711764.1
غزةغرب غزة059976081064.1
غزةغرب غزة059988067164.1

غزةغرب غزة570005464.1
غزةغرب غزة64.1
غزةغرب غزة64.1

ةغرب غزة059584378364.1 غزة- الرمال الجنو - مسجد الهدا
غزة - أرض الشن - مسجد عمرغرب غزة059970848764.1
غزةغرب غزة059791071864
غزةغرب غزة059770690664
غزةغرب غزة059940738864
غزةغرب غزة059975906364
ةغرب غزة059224209264 غزة.شارع الوحدة.رمزون.الشعب
غزةغرب غزة059988415763.9
غزةغرب غزة059537117663.9

غزةغرب غزة590029363.9
غزةغرب غزة059945011163.9

غزةغرب غزة934002763.9
غزة - الشيخ عجل - مسجد الشيخ عجل غرب غزة9898904563.9

التوام خلف موقع 17غرب غزة059436354163.7
غزةغرب غزة059809062963.7
غزةغرب غزة059523555363.7

غزةغرب غزة63.7
تاب والسنةغرب غزة059870040963.7 دي ـ مسجد ال جانب الس غزة- الن 
ةغرب غزة059937599163.7 غزة-دوار النخور-جامع الهدا
غزة الشيخ رضوان ابو اسكندرغرب غزة059246300263.7
غزةغرب غزة059412366263.6
غزةغرب غزة059970935263.6
غزةغرب غزة059940253363.6

غزةغرب غزة764611163.6
ةغرب غزة059987409563.6 غزة - الدرج ـ الصحا
الل بن راحغرب غزة059216288863.6 تون - مسجد  غزة - ال
ت  عمرغرب غزة059270859863.6 القرب من مسجد حفصة ب غزة - الن 
دينغرب غزة059727233363.6 غزة ـ شارع الن ـ مسجد الشه
غزةغرب غزة059940281163.4



غزةغرب غزة283532363.4
غزةغرب غزة980772163.4

غزةغرب غزة059217293863.4
غزةغرب غزة059902178363.4
اسغرب غزة059573634063.4 غزة-الرمال الشما -مسجد الع
د عزامغرب غزة059980480263.4 ة-مسجد ع غزة-الص
ە.شارع المغر غرب غزة059975409463.4 غزة. الص
ة مسلمغرب غزة059934532363.4 دل غزة.الجالء.ص

لدغرب غزة939074963.3 ا ال ال ج
غزةغرب غزة056945666563.3

غزةغرب غزة770332263.3
غزةغرب غزة556674463.3

ة - السالمغرب غزة059971058363.3 غزة- الص
غزة - تل الهوا - مسجد الفالحغرب غزة059974273263.3
غزةغرب غزة059980601063.1
غزةغرب غزة059902123163.1

لدغرب غزة63 س- ال خان يو
غزةغرب غزة059408138963
غزةغرب غزة059238747463

غزةغرب غزة63
غزة-الشيخ عجل -مسجد الشيخ عجل غرب غزة059969788063
ةغرب غزة059968062063 غزة ـ شارع الصحا
غزة الشا غرب غزة59412382163

ة.غرب غزة059565720263 غزة.الص
د القادر الحسي غرب غزة059980410063 غزة.شارع ع
غزةغرب غزة059977298462.9
غزةغرب غزة059957314962.9
غزةغرب غزة059917833662.9

غزةغرب غزة786426462.9
غزةغرب غزة056786456762.9
غزةغرب غزة059975212262.9

غزةغرب غزة62.9
غزةغرب غزة059744557362.7
غزةغرب غزة059206712062.7

غزةغرب غزة777204462.7
غزةغرب غزة059980551562.7

غزةغرب غزة62.7
غزةغرب غزة984277062.7

غزةغرب غزة059971273162.7
غزة-الرمال-ميناءغرب غزة05999154062.7

غزة.الشيخ رضوانغرب غزة059917861362.7
غزةغرب غزة62.6

غزةغرب غزة983197162.6
اسغرب غزة059721351762.6 ر ابو ال غزة-الرمال-س
غزةغرب غزة059947022962.4
غزةغرب غزة059933205962.3
غزة - التفاح ـ الزرقا ـ مسجد الرحمةغرب غزة056670287562.3
غزة.شارع الوحدةغرب غزة059508012962.3
غزةغرب غزة059207101262.1
غزةغرب غزة059888931462.1



غزةغرب غزة059402683362.1
غزةغرب غزة059240017862.1
غزةغرب غزة059905088262.1
غزة- الشيخ رضوانغرب غزة059969722362.1
غزةغرب غزة056846620462

غزةغرب غزة287428862
غزة-الرمال-مسجد النورغرب غزة059437851262
غزة. شارع الثالثي غرب غزة059208600362
رام غرب غزة059971542261.9

غزةغرب غزة898161061.9
غزةغرب غزة973736761.9

غزةغرب غزة059933406161.9
غزةغرب غزة984827061.9
غزةغرب غزة252516261.9

فورغرب غزة059214173261.9 غزة-تل الهوا-ك
ة-مسجد المجمع االسال غرب غزة059883233961.7 الص

غزةغرب غزة410771761.7
غزة-الرمال ـ ملعب فلسط غرب غزة059960038461.7
غزةغرب غزة059942584961.6
غزةغرب غزة059956928261.6
غزةغرب غزة059781800461.6
غزةغرب غزة059813983361.6
ق المزنرغرب غزة059919809461.4 الن مف
غزةغرب غزة059555828961.4
غزةغرب غزة059299666961.4
ىغرب غزة059985176061.4 غزة- الرمال الجنو - وزارة األ
شغرب غزة059867800061.4 غزة- تل الهوا ـ موقع ق
تون - مسجد صالح الدينغرب غزة059259875761.4 غزة -  ال
غزة. الثالثي . المغر غرب غزة059963489061.4
غزة.الرمال.غرب ملعب فلسط غرب غزة059834940661.4
غزةغرب غزة059566527861.3
غزةغرب غزة059989244861.3
غزةغرب غزة059265036861.3
غزةغرب غزة059968656561.3
غزةغرب غزة059593335661.3

غزةغرب غزة61.3
غزة- النغرب غزة059255806961.3
غزة - الن - أبراج المقو غرب غزة059725479861.3
غزةغرب غزة059850449461.1
موكغرب غزة059934396561.1 موك ـ مسجد ال غزة- شارع ال
غزة-الشا -مسجد الغر غرب غزة059962284461.1
غزةغرب غزة059944069961
غزةغرب غزة059995207961
غزةغرب غزة059228307661

غزةغرب غزة61
غزةغرب غزة61

القرب من مسجد عسقالنغرب غزة059215727361 غزة - الن 
ع غرب غزة059222020661 ارنة ـ مسجد التا غزة - شارع الجالء عمارة الز
ط غرب غزة059240081861 غزة الن الغر  المرا
ديغرب غزة059271527361 اب ق الل .مف غزة. شارع الن



غزةغرب غزة059813034560.9
غزةغرب غزة059932220260.7
غزةغرب غزة059961054860.7
غزةغرب غزة059826777960.7
غزةغرب غزة059970416760.7

غزةغرب غزة60.7
ونغرب غزة059944365560.7 غزة - تل الهوى - االذاعة و التلف
ةغرب غزة059897387860.7 القرب من ديوان ابو حص ة .  غزةشارع ابوحص

غزةغرب غزة934252460.6
غزةغرب غزة059920355660.6

غزةغرب غزة985938460.6
د مسجد عسقالنغرب غزة059706139360.6 غزة شارع حم

اغرب غزة941009460.4 ال ج
غزةغرب غزة056718429060.4
غزةغرب غزة059919841860.4

غزةغرب غزة885667060.4
غزةغرب غزة60.4
غزةغرب غزة60.4
غزةغرب غزة60.3
غزةغرب غزة60.3
غزةغرب غزة60.3
غزةغرب غزة60.3

غزة-الثالثي غرب غزة059801555360.3
مغرب غزة059960166060.3 غزة-تل الهوا-محطة نع
ة - مسجد السالمغرب غزة059799934760.3 غزة - الص
غزةغرب غزة059235472460.1
اسغرب غزة056717242360.1 غزة-الرمال-مسجد الع
غزة-تل الهوا-شارع األبراجغرب غزة059978182860.1
غزة - الشيخ رضوانغرب غزة59919654160.1

ديغرب غزة059768559960.1 اب غزة. شارع الل
غزة.شارع النغرب غزة059941541060.1
غزةغرب غزة059836428060

غزةغرب غزة971361160
اظمغرب غزة059265510760 غزة-الشيخ عجل -
غزة - الشيخ رضوان - مسجد التقوىغرب غزة059571096060
ارنهغرب غزة059990637360 غزة. الجالء .عمارة الز
هغرب غزة059265264660 غزة. دوار دارأب
غزةغرب غزة059255182959.9

غزةغرب غزة770073459.9
غزةغرب غزة956711259.9

ةغرب غزة059975669959.9 غزة-تل الهواوزارة الشؤون االنجتماع
دغرب غزة059941840759.9 غزة- الصفطاوي-مسجد خالد بن الول
غزةغرب غزة059978122759.7
مغرب غزة059949299359.7 ة و التعل غزة - تل الهوا - وزارة ال
القرب من مدرسة صالح الدينغرب غزة059885861159.7 غزة. الرمال.

غزةغرب غزة59.6
غزة- التفاح- مسجد الحسنغرب غزة059701858959.6
ةغرب غزة059975569759.6 غزة- الدرج ـ مسجدالت
غزة- الرمال - مسجد األم غرب غزة059979297559.6
كر الصديقغرب غزة059970534059.6 -مسجد  غزة-الن



غزة الشيخ رضوانغرب غزة059258264859.6
اغرب غزة059219229359.4 ال ج
غزةغرب غزة059963482859.4
غزةغرب غزة059256000359.4

غزةغرب غزة957603159.4
غزةغرب غزة486684159.4

غزةغرب غزة59.4
غزةغرب غزة59.4
غزةغرب غزة59.4
غزةغرب غزة59.4

ةغرب غزة059988558359.4 ة األ دل غزة- تل الهوا - ص
غزةغرب غزة059550773459.3

غزةغرب غزة59.3
غزة - النفق - دوار المزنرغرب غزة059990222259.3
غزةغرب غزة059950201059.1
غزة-الشا الشما غرب غزة05921732159.1

غزة. الجالء.رمزون الشيخ رضوانغرب غزة059949645659.1
غزةغرب غزة430188159

غزةغرب غزة059984292359
غزةغرب غزة059902024259

غزةغرب غزة948082759
غزة-الشا غرب غزة059437670459
القرب من مسجد الغفرانغرب غزة059886799959 غزة - الشيخ رضوان 
غزةغرب غزة059720338458.9

غزةغرب غزة758393958.9
غزةغرب غزة059233753258.7

غزةغرب غزة58.7
غزةغرب غزة059989302458.6

غزةغرب غزة260974758.6
غزةغرب غزة059714014058.6
غزةغرب غزة059268357858.6
غزةغرب غزة059710923158.6
غزة-الميناء-عمر المختارغرب غزة059940772558.6
غزةغرب غزة059946676758.4
غزةغرب غزة059235225758.4

غزةغرب غزة0556612858.4
غزةغرب غزة059253640358.4
غزة - الرمال - سوق فراسغرب غزة056766880658.4
ةغرب غزة059972500358.4 ة ـ مسجد الصحا غزة ـ شارع الصحا
غزة الشيخ رضوان ابو اسكندرغرب غزة059215387558.4
غزة.الثالثي غرب غزة059944415258.4
غزةغرب غزة059930043958.3

غزةغرب غزة946675458.3
غزةغرب غزة58.3

غزة- الدرج ـ مسجد العمريغرب غزة059222020358.3
غزة- عسقولة- مسجد الفتح المب غرب غزة059786915358.3
غزةغرب غزة059932098458.1

غزةغرب غزة975123658.1
غزةغرب غزة059581539958.1
غزةغرب غزة059766432158.1



غزةغرب غزة285087758.1
غزة-الرمال-مؤسسة المسحالغرب غزة059869300358.1
غزة.شارع النغرب غزة059746813658.1

غزةغرب غزة58
غزةغرب غزة58

غزةغرب غزة059807775858
غزةغرب غزة960160858

غزة- دوار أبو مازن- مسجد األم محمدغرب غزة059986511558
غزةغرب غزة948263457.9

غزةغرب غزة059778283557.9
غزةغرب غزة059224921657.7
غزةغرب غزة059538303057.7

غزةغرب غزة57.7
غزةغرب غزة57.7

اغرب غزة059856130757.6 ال ج
غزةغرب غزة059947104757.6
غزةغرب غزة059265904657.6
غزةغرب غزة059255052957.6

غزةغرب غزة57.6
غزةغرب غزة940210057.6

غزةغرب غزة57.6
-بنك فلسط غرب غزة059709310657.6 غزة-الن
غزةغرب غزة059562975457.4

غزةغرب غزة940209657.4
غزةغرب غزة059533196457.4
غزةغرب غزة059930470457.4
غزةغرب غزة059902340157.4

غزةغرب غزة57.4
غزة- تل الهوا - برشلونةغرب غزة059930907957.4
ةغرب غزة059902643557.4 غزة. الصحا
ة الشيخ رضوانغرب غزة059937741457.4 غزة.شارع مق
غزةغرب غزة059990006757.3
غزةغرب غزة059414228157.3

غزةغرب غزة514282357.3
غزةغرب غزة57.3

رامةغرب غزة059970789557.3 غزة-ال
غزةغرب غزة059906538457.1

غزةغرب غزة263067757.1
غزةغرب غزة059995207957.1

غزةغرب غزة946605957.1
غزةغرب غزة977581057.1

غزةغرب غزة059944712957
غزةغرب غزة059974242257

غزةغرب غزة57
غزةغرب غزة747731856.9

غزةغرب غزة059946814056.9
غزةغرب غزة059961781256.7
غزةغرب غزة059934313356.6

غزةغرب غزة56.5
غزةغرب غزة059262666256.4



غزةغرب غزة059403562556.4
غزةغرب غزة059533791256.4
غزة.شارع الوحدة.مسجداال غرب غزة059254291856.4
غزةغرب غزة059977443356.3
غزةغرب غزة059769072156.3

غزةغرب غزة56.3
غزةغرب غزة56.3

غزةغرب غزة059859915756.1
غزةغرب غزة059780903156.1

غزةغرب غزة777766056.1
ةغرب غزة059961653756.1 غزة الص
غزةغرب غزة059970475956

غزةغرب غزة985039456
ط غرب غزة059942531156 غزة- المرا
اتغرب غزة059965907555.9 النص
غزةغرب غزة059814141855.7
غزةغرب غزة059934865555.7
غزة- تل الهوا - مسجد األم غرب غزة059805702255.7
كة جوال ـ مسجد أبو الدرداءغرب غزة059976600355.7 غزة-الرمال ـ 
ل مسجد الفرقانغرب غزة059923901555.7 غزة االمن العام مقا
غزةغرب غزة059269470355.6

غزةغرب غزة984285455.6
غزةغرب غزة282252555.6

غزةغرب غزة059230990155.4
غزةغرب غزة55.4
غزةغرب غزة55.4
غزةغرب غزة55.4

غزة- الرمال- مسجد األم غرب غزة059948808855.4
موكغرب غزة059214647555.4 غزة.الجالء.شارع ال
غزة-الرمال-جامع األم غرب غزة059973890655.3
غزة-الشيخ عجل غرب غزة059214141255.3
غزة. الرمالغرب غزة056716856155.3

غزةغرب غزة941976655
سغرب غزة059797612355 غزة-الشيخ عجل -الرو
ة المهندس غرب غزة059221404055 جانب نقا غزة. 
غزةغرب غزة059974885354.9
غزةغرب غزة059799995954.9

غزةغرب غزة252080354.9
غزةغرب غزة54.9
غزةغرب غزة54.9

غزةغرب غزة983197154.9
غزة-الرمال-الميناءغرب غزة059539567854.9
غزة تل الهواغرب غزة059824755254.9
غزةغرب غزة059596553354.7
غزةغرب غزة059949732454.7
غزةغرب غزة059927796654.7
غزة- الرمال ـ مسجد فلسط غرب غزة059915363654.7
غزة - الرمال - مسجد المصط غرب غزة059208396054.7
غزةغرب غزة059266125854.6
غزةغرب غزة059283948054.6



غزةغرب غزة54.6
غزةغرب غزة773463654.6

طةغرب غزة059506934954.4 ل مركز ال غزة الشارع الثا مقا
ديغرب غزة059984740054.4 اب غزة. الل
غزةغرب غزة059958345454.1
غزةغرب غزة059708888054.1
غزةغرب غزة059984477354.1
ج الظافرغرب غزة059941500354 ا. ب ا غزة- ال
غزةغرب غزة059772083053.9

غزةغرب غزة53.9
غزة- الجالءغرب غزة05918944453.9

اءغرب غزة059220793353.9 غزة- تل الهوا ـ محطة الدحدوح ـ مسجد ال
غزةغرب غزة53.7

موكغرب غزة059266992353.7 موك.مسجدال غزة.شارع ال
غزةغرب غزة059861689853.4
غزةغرب غزة059946649253.4
غزة- تل الهوى- مسجد األم غرب غزة059960092053.4
ةغرب غزة059215989053.3 غزة.شارع الصحا
غزةغرب غزة059917459853.1

غزةغرب غزة53.1
غزةغرب غزة059934133053
غزةغرب غزة059882343352.9
غزةغرب غزة059535428952.6
غزةغرب غزة059941211452.6

غزةغرب غزة914698152.3
غزةغرب غزة965642852.3

غزةغرب غزة52.3
غزة.الجالءغرب غزة059224139852.3

غزةغرب غزة52.1
غزةغرب غزة4411914351.9
غزةغرب غزة986633051.9

اغرب غزة059891343151.9 غزة-تل الهوا-مسجد عمار بن 
غزةغرب غزة51.7

ةمسلمغرب غزة056798240051.7 دل غزة. الجالء.ص
غزةغرب غزة51.6

غزة الشيخ رضوان . شارع الثالثغرب غزة059782535950.6
غزةغرب غزة282899150

غزةغرب غزة059947022950


