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 لحم بيت اقليم-  الشمالية األقاليم حمد محمد عارف يوسف43

 الخليل جنوب اقليم-  الشمالية األقاليم" نوال"  السويطي سليمان اسماعيل امنية44

 الخليل جنوب اقليم-  الشمالية األقاليم ريان الرحمن عبد يونس اياد45

 الخليل جنوب اقليم-  الشمالية األقاليم (الصوص ) عمران علي محمود تيسير46

 الخليل جنوب اقليم-  الشمالية األقاليم المحاريق عيسى محمد حاتم47

 الخليل جنوب اقليم-  الشمالية األقاليم النمورة محمد حامد خالد48

 الخليل جنوب اقليم-  الشمالية األقاليم النمورة هللا عبد محمد سمية49

 الخليل جنوب اقليم-  الشمالية األقاليم المليحات سليمان علي عواد50

 الخليل جنوب اقليم-  الشمالية األقاليم الرجعي خليل محمد فوزي51

 الخليل جنوب اقليم-  الشمالية األقاليم جبارين سلمان حسن كمال52

 الخليل جنوب اقليم-  الشمالية األقاليم عمرو محمد علي محمد53

 الخليل جنوب اقليم-  الشمالية األقاليم عطوان ابو محمود موسى محمد54

 الخليل جنوب اقليم-  الشمالية األقاليمعمرو حسن محمد وائل55

 الخليل جنوب اقليم-  الشمالية األقاليمعرقوب ابو عقيالن حسن وليد56

 الخليل جنوب اقليم-  الشمالية األقاليم دودين سالم محمد ياسر57

 الخليل جنوب اقليم-  الشمالية األقاليم"  سارة"  الطل محمد يسرى58

 جنين اقليم-  الشمالية األقاليم عالونة يوسف هللا عبد امجد59

 جنين اقليم-  الشمالية األقاليم"  نزال"  هنطش ابو هللا عبد فوزي ايمان60

 جنين اقليم-  الشمالية األقاليم جرار اسعد سعيد بسام61

 جنين اقليم-  الشمالية األقاليم جرادات يوسف محمود جمال62

 جنين اقليم-  الشمالية األقاليم بكر ابو توفيق محمد دالل63

 جنين اقليم-  الشمالية األقاليم بكر ابو محمد حس ذوقان64
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 جنين اقليم-  الشمالية األقاليم دياك ابو راغب احمد راغب65

 جنين اقليم-  الشمالية األقاليم حوشية الحافظ عبد محمد الحافظ عبد66

 جنين اقليم-  الشمالية األقاليم ارميالت عطية حسن عطا67

 جنين اقليم-  الشمالية األقاليم زكارنة كامل محمد علي68

 جنين اقليم-  الشمالية األقاليم قبها فارس نايف غسان69

 جنين اقليم-  الشمالية األقاليم حواشين عواد صالح محمود70

 جنين اقليم-  الشمالية األقاليم السعدي سليمان علي منصور71

 جنين اقليم-  الشمالية األقاليم الرب ابو فريد العزيز عبد الدين نور72

 جنين اقليم-  الشمالية األقاليم (زكارنة ) الريح هب هللا عبد عفيف وفاء73

 هللا رام اقليم-  الشمالية األقاليم سمرين كليب مصطفى اسرار74

 هللا رام اقليم-  الشمالية األقاليم حمايل ناجي عباس جعفر75

 هللا رام اقليم-  الشمالية األقاليم حمايل حسين هللا جاد حسين76

 هللا رام اقليم-  الشمالية األقاليم فلنة خليل77

 هللا رام اقليم-  الشمالية األقاليم حامد شعبان الحميد عبد ربيع78

 هللا رام اقليم-  الشمالية األقاليم حماد نمر رياض79

 هللا رام اقليم-  الشمالية األقاليمالزواري سالمة محمد الهادي عبد80

 هللا رام اقليم-  الشمالية األقاليم احمد حسن خميس عيد81

 هللا رام اقليم-  الشمالية األقاليم النعسان فرج82

 هللا رام اقليم-  الشمالية األقاليم نخلة محمد83

 هللا رام اقليم-  الشمالية األقاليم عطايا محمد84

 هللا رام اقليم-  الشمالية األقاليم سحويل الكريم عبد محمود موفق85

 هللا رام اقليم-  الشمالية األقاليم القدومي حسن محمد ميسون86

 هللا رام اقليم-  الشمالية األقاليم حسن الرحمن عبد صالح نجاح87

 هللا رام اقليم-  الشمالية األقاليم مرار حسين احمد نعيم88

 هللا رام اقليم-  الشمالية األقاليم العال عبد محمد حمودي هيفاء89

 سلفيت اقليم-  الشمالية األقاليم مصلح محمود احمد اسامة90

 سلفيت اقليم-  الشمالية األقاليم ابداح محمد احمد ايمن91

 سلفيت اقليم-  الشمالية األقاليم القرم عبد محمود حسن92

 سلفيت اقليم-  الشمالية األقاليم حرب الفي يوسف زاهرة93

 سلفيت اقليم-  الشمالية األقاليم شقير الكريم عبد سلمان94

 سلفيت اقليم-  الشمالية األقاليم عواد توفيق زهير الستار عبد95

 سلفيت اقليم-  الشمالية األقاليم مصطفى سالم بهجت عزام96

 سلفيت اقليم-  الشمالية األقاليم القاق يونس جاسر علي97

 سلفيت اقليم-  الشمالية األقاليمالدلو الحمن عبد الحفيظ عبد محمد98

 سلفيت اقليم-  الشمالية األقاليم علي حافظ حرب ناجح99

 سلفيت اقليم-  الشمالية األقاليم الناعورة محمود محمد نهاد100

 سلفيت اقليم-  الشمالية األقاليم هللا عبد الحفيظ عبد شفيق نهيل101

 سلفيت اقليم-  الشمالية األقاليم عاصي ياسين ابراهيم ياسين102

 الخليل شمال اقليم-  الشمالية األقاليم الشروف محمود احمد اكرم103
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 الخليل شمال اقليم-  الشمالية األقاليمعوض امين هللا عبد جمال االخت104

 الخليل شمال اقليم-  الشمالية األقاليم ( غنايم ) عابد محمود احمد بسام105

 الخليل شمال اقليم-  الشمالية األقاليم طميزي سالمة شاكر رزق106

 الخليل شمال اقليم-  الشمالية األقاليم اسليمة سالم الرحمن عبد رزق107

 الخليل شمال اقليم-  الشمالية األقاليم ملحم ابراهيم القادر عبد سارة108

 الخليل شمال اقليم-  الشمالية األقاليم قباجة مسلم مصطفى عدنان109

 الخليل شمال اقليم-  الشمالية األقاليم زيدات محمد عليان مبارك110

 الخليل شمال اقليم-  الشمالية األقاليم حميدات محمد ظاهر محمد111

 الخليل شمال اقليم-  الشمالية األقاليم الحروب احمد محمود محمد112

 الخليل شمال اقليم-  الشمالية األقاليم مناصرة ابراهيم مصطفى نائل محمد113

 الخليل شمال اقليم-  الشمالية األقاليم (الهدمي ) القاضي جميل محمد منى114

 الخليل شمال اقليم-  الشمالية األقاليم عيد محمود هارون موسى115

 الخليل شمال اقليم-  الشمالية األقاليم مقبل بدوي محمد ناجح116

 الخليل شمال اقليم-  الشمالية األقاليم جعارة خليل يوسف هاني117

 طوباس اقليم-  الشمالية األقاليم عودة بني بشار118

 طوباس اقليم-  الشمالية األقاليم صوافطة ثائر119

 طوباس اقليم-  الشمالية األقاليم ( الشاويش ) قاسم موسى جمال خلود120

 طوباس اقليم-  الشمالية األقاليم ( الحمود ) براهمة حافظ سعود سفيان121

 طوباس اقليم-  الشمالية األقاليم الياصيدي صالح122

 طوباس اقليم-  الشمالية األقاليم (دراغمة ) الرازق عبد مصطفى الناصر عبد123

 طوباس اقليم-  الشمالية األقاليم المصري عرفات124

 طوباس اقليم-  الشمالية األقاليم دراغمة عالن125

 طوباس اقليم-  الشمالية األقاليم صوافطة عيسى محمود126

 طوباس اقليم-  الشمالية األقاليم ( حمود ) لفقها سلمان علي منال127

 طوباس اقليم-  الشمالية األقاليم الديك وجيه128

 طولكرم اقليم-  الشمالية األقاليم ( سعيفان ) غانم محمود علي حمدان129

 طولكرم اقليم-  الشمالية األقاليم خضرة ابو خليل"  سعيد محمد"  طارق130

 طولكرم اقليم-  الشمالية األقاليم حمدان شاكر محمد الناصر عبد131

 طولكرم اقليم-  الشمالية األقاليم قاسم القادر عبد محمد عصام132

 طولكرم اقليم-  الشمالية األقاليم الشيخ ابو شريف فتحي عمر133

 طولكرم اقليم-  الشمالية األقاليم الخندقجي توفيف مجدي134

 طولكرم اقليم-  الشمالية األقاليم حمادة محمود مروان135

 طولكرم اقليم-  الشمالية األقاليم ضميري هيكل رفيق موفق136

 طولكرم اقليم-  الشمالية األقاليم شعبان صالح ابراهيم مؤيد137

 طولكرم اقليم-  الشمالية األقاليم خليل ابو الجبار عبد جميل مي138

 طولكرم اقليم-  الشمالية األقاليم اسعد شاكر مصطفى ميسون139

 طولكرم اقليم-  الشمالية األقاليم شمط ابو احمد محمود ناصر140

 طولكرم اقليم-  الشمالية األقاليم (عموري ) سبوبة جابر جميل ناظم141

 طولكرم اقليم-  الشمالية األقاليم القدري عبد خالد توفيق هديل142
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 طولكرم اقليم-  الشمالية األقاليم حسين شاكر نظمي وليد143

 قلقيلة اقليم-  الشمالية األقاليم (منصور ) سليم مصطفى اسعد امين144

 قلقيلة اقليم-  الشمالية األقاليم عساف الرازق عبد القادر عبد رباب145

 قلقيلة اقليم-  الشمالية األقاليم حمدة ابو الرحيم عبد محمد رياض146

 قلقيلة اقليم-  الشمالية األقاليم خدرج احمد يوسف شهاب147

 قلقيلة اقليم-  الشمالية األقاليم عودة الكريم عبد هللا عبد عريب148

 قلقيلة اقليم-  الشمالية األقاليم يامن محمد محمود الدين عز149

 قلقيلة اقليم-  الشمالية األقاليم داود محمد حسن محمد150

 قلقيلة اقليم-  الشمالية األقاليم (حرب ) عمر هللا عبد سعيد محمد151

 قلقيلة اقليم-  الشمالية األقاليم نزال سعيد عدنان محمد152

 قلقيلة اقليم-  الشمالية األقاليم (الكردي ) سليم الجليل عبد الحفيظ عبد محمود153

 قلقيلة اقليم-  الشمالية األقاليم ولويل محمد القادر عبد محمود154

 قلقيلة اقليم-  الشمالية األقاليماشيوي القادر عبد الشيخ محمود مراد155

 قلقيلة اقليم-  الشمالية األقاليم ( خضر ) زيد غازي محمد مروان156

 قلقيلة اقليم-  الشمالية األقاليم (عفانة)  جبر توفيق منى157

 قلقيلة اقليم-  الشمالية األقاليمقرعان حمدان احمد منير158

 نابلس اقليم-  الشمالية األقاليم حسونة يوسف احمد انور159

 نابلس اقليم-  الشمالية األقاليم رمضان صالح الفتاح عبد جهاد160

 نابلس اقليم-  الشمالية األقاليم مسلم صالح لطفي حاتم161

 نابلس اقليم-  الشمالية األقاليم هندية سعيد مصطفى رازان162

 نابلس اقليم-  الشمالية األقاليم عشمة ابو محمد عادل رويد163

 نابلس اقليم-  الشمالية األقاليمالزبيدي سعيد سعدي سعيد164

 نابلس اقليم-  الشمالية األقاليم رمضان محمد بكر سلوى165

 نابلس اقليم-  الشمالية األقاليم عمران خليل هللا عبد يحيى سليمان166

 نابلس اقليم-  الشمالية األقاليم ميالة ابو محمد نعيم سهيل167

 نابلس اقليم-  الشمالية األقاليم دغلس بكر محمد غسان168

 نابلس اقليم-  الشمالية األقاليم القادر عبد محمد حرب كفاح169

 نابلس اقليم-  الشمالية األقاليم اشتية محمد شوكت محمد170

 نابلس اقليم-  الشمالية األقاليم ذوقان طالب صبحي مهدي171

 نابلس اقليم-  الشمالية األقاليم صالحة ابو اسعد حسني مي172

 نابلس اقليم-  الشمالية األقاليم الخليلي اللطيف عبد مصطفى هنادي173

 الخليل وسط اقليم-  الشمالية األقاليم عصب ابو كمال عادل امجد174

 الخليل وسط اقليم-  الشمالية األقاليم حسين ابو علي محمد انور175

 الخليل وسط اقليم-  الشمالية األقاليم زريقات احمد فؤاد سائد176

 الخليل وسط اقليم-  الشمالية األقاليم (الجعبري ) نيروخ اسحق هللا عبد سحر177

 الخليل وسط اقليم-  الشمالية األقاليم الجمل المنعم عبد جبريل عاطف178

 الخليل وسط اقليم-  الشمالية األقاليم (اسناد ابو ) داود ابو الحكي عبد الوهاب عبد الحكيم عبد179

 الخليل وسط اقليم-  الشمالية األقاليم الدين ناصر محمد فهمي عماد180

 الخليل وسط اقليم-  الشمالية األقاليم الشرباتي حسين محمد عمار181
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 الخليل وسط اقليم-  الشمالية األقاليم الرجبي عودة نعيم عودة182

 الخليل وسط اقليم-  الشمالية األقاليم ميالة ابو اسحق عايش عيسى183

 الخليل وسط اقليم-  الشمالية األقاليم الجعبري علي محمد مثقال184

 الخليل وسط اقليم-  الشمالية األقاليم العويوي ذياب يوسف كفاح محمد185

 الخليل وسط اقليم-  الشمالية األقاليمعمرو طالب المجيد عبد نجوى186

 الخليل وسط اقليم-  الشمالية األقاليمالجنيدي يونس حمدي يونس187

 يطا اقليم-  الشمالية األقاليم عوض جبريل محمد ابراهيم188

 يطا اقليم-  الشمالية األقاليم الهريني اسماعيل ابراهيم امتياز189

 يطا اقليم-  الشمالية األقاليم المصري شحادة محمد اياد190

 يطا اقليم-  الشمالية األقاليم النجار محمود احمد جمال191

 يطا اقليم-  الشمالية األقاليم مخامرة محمد رشدي حميدا192

 يطا اقليم-  الشمالية األقاليم حوشية خليل جميل خليل193

 يطا اقليم-  الشمالية األقاليم النواجعة عقاب محمد زياد194

 يطا اقليم-  الشمالية األقاليم الشواهين ابراهيم سمير195

 يطا اقليم-  الشمالية األقاليم ( مخامرة ) يونس محمد خليل كمال196

 يطا اقليم-  الشمالية األقاليم البيراوي حرب محمد محمود محمد197

 يطا اقليم-  الشمالية األقاليم (االقرع ) عرام ابو يوسف محمود محمد198

الفئةاالسمالرقم

 الشمال اقليم-  الجنوبية األقاليمحويحي اسكندر1

 الشمال اقليم-  الجنوبية األقاليمالمطالن اياد2

 الشمال اقليم-  الجنوبية األقاليماللوح أيمن3

 الشمال اقليم-  الجنوبية األقاليمالحصين أبو حاتم4

 الشمال اقليم-  الجنوبية األقاليممسعود حفصة5

 الشمال اقليم-  الجنوبية األقاليمالتلولي شفيقة6

 الشمال اقليم-  الجنوبية األقاليم قداس صالح7

 الشمال اقليم-  الجنوبية األقاليم جبر ضياء8

 الشمال اقليم-  الجنوبية األقاليمجمعة عادل9

 الشمال اقليم-  الجنوبية األقاليمالعجرمي عدنان10

 الشمال اقليم-  الجنوبية األقاليمالهالول عوض11

 الشمال اقليم-  الجنوبية األقاليمهربيد أبو ماهر12

 الشمال اقليم-  الجنوبية األقاليم جاسر أبو محمد13

 الشمال اقليم-  الجنوبية األقاليمالكاس أبو محمد14

 الشمال اقليم-  الجنوبية األقاليمالشناط مصطفى15

 الشمال اقليم-  الجنوبية األقاليمصبيح وليد16

 الشمال اقليم-  الجنوبية األقاليمالنيرب يسرى17

الوسطى المنطقة اقليم-  الجنوبية األقاليمشحادة أمل18

الوسطى المنطقة اقليم-  الجنوبية األقاليمعابد حازم19

الوسطى المنطقة اقليم-  الجنوبية األقاليمصالحة خالد20

 الجنوبية االقاليم

13



الوسطى المنطقة اقليم-  الجنوبية األقاليمالقيقي رائد21

الوسطى المنطقة اقليم-  الجنوبية األقاليموشاح رأفت22

الوسطى المنطقة اقليم-  الجنوبية األقاليمزيعي رشا23

الوسطى المنطقة اقليم-  الجنوبية األقاليمالبحيصي رضا24

الوسطى المنطقة اقليم-  الجنوبية األقاليمسمرة أبو سامي25

الوسطى المنطقة اقليم-  الجنوبية األقاليمضاهر أبو سامي 26

الوسطى المنطقة اقليم-  الجنوبية األقاليمالصفطاوي سعيد27

الوسطى المنطقة اقليم-  الجنوبية األقاليممصبح أبو سعيد28

الوسطى المنطقة اقليم-  الجنوبية األقاليمزايد أبو سلوى29

الوسطى المنطقة اقليم-  الجنوبية األقاليمعبيد سليمان30

الوسطى المنطقة اقليم-  الجنوبية األقاليمغياض أبو سماح31

الوسطى المنطقة اقليم-  الجنوبية األقاليمالطويل عادل32

الوسطى المنطقة اقليم-  الجنوبية األقاليمشلط عالء33

الوسطى المنطقة اقليم-  الجنوبية األقاليمسعيد نبيل34

خانيونس شرق اقليم-  الجنوبية األقاليمعلي أبو محمود فايز ابراهيم35

خانيونس شرق اقليم-  الجنوبية األقاليمطعيمة أبو جبريل ربه عبد أحمد36

خانيونس شرق اقليم-  الجنوبية األقاليميونس أبو الرازق عبد صدقي اسامة37

خانيونس شرق اقليم-  الجنوبية األقاليمدقة أبو الرحمن عبد العزيز عبد أشرف38

خانيونس شرق اقليم-  الجنوبية األقاليمخاطر أبو مسلم مرزوق أيمن39

خانيونس شرق اقليم-  الجنوبية األقاليمشاب أبو علي محمود خالد40

خانيونس شرق اقليم-  الجنوبية األقاليمالنجار حسين أحمد رمزي41

خانيونس شرق اقليم-  الجنوبية األقاليملحية أبو شحدة فوزي شيرين42

خانيونس شرق اقليم-  الجنوبية األقاليمرضوان أبو علي حماد علي43

خانيونس شرق اقليم-  الجنوبية األقاليمعمر أبو سالم فايز فيروز44

خانيونس شرق اقليم-  الجنوبية األقاليمقديح كامل محمد كمال45

خانيونس شرق اقليم-  الجنوبية األقاليمالجرف سالم حسن لميا46

خانيونس شرق اقليم-  الجنوبية األقاليمعصفور محمد حسين محمد47

خانيونس شرق اقليم-  الجنوبية األقاليم طير أبو ابراهيم أحمد ناجي48

خانيونس شرق اقليم-  الجنوبية األقاليمقديح سلمان سليمان ناهض49

غزة شرق اقليم-  الجنوبية األقاليمالعيش أبو ابراهيم50

غزة شرق اقليم-  الجنوبية األقاليمحجاج أنعام51

غزة شرق اقليم-  الجنوبية األقاليمحلس رافع اياد52

غزة شرق اقليم-  الجنوبية األقاليمالسويسي بثينة53

غزة شرق اقليم-  الجنوبية األقاليمالراعي تيسير54

غزة شرق اقليم-  الجنوبية األقاليم العمصي حمدان55

غزة شرق اقليم-  الجنوبية األقاليمعياد رائد56

غزة شرق اقليم-  الجنوبية األقاليمصيام رزق57

غزة شرق اقليم-  الجنوبية األقاليمالواحد عبد رياض58

غزة شرق اقليم-  الجنوبية األقاليمحلس سعدي59
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غزة شرق اقليم-  الجنوبية األقاليمقلجه صبري سهام60

غزة شرق اقليم-  الجنوبية األقاليمجبر عماد61

غزة شرق اقليم-  الجنوبية األقاليم البطش منذر62

غزة شرق اقليم-  الجنوبية األقاليمحسنين مهنا63

غزة شرق اقليم-  الجنوبية األقاليم خويطر نايف64

غزة شرق اقليم-  الجنوبية األقاليمالشوبكي هشام65

غزة شرق اقليم-  الجنوبية األقاليمسرية أبو وليد66

خانيونس غرب اقليم-  الجنوبية األقاليمشقليه عيسى أدهم67

خانيونس غرب اقليم-  الجنوبية األقاليمفراونة زايد أيمن68

خانيونس غرب اقليم-  الجنوبية األقاليمرمضان أبو ماجد اياد69

خانيونس غرب اقليم-  الجنوبية األقاليم غالي أبو أحمد حسين70

خانيونس غرب اقليم-  الجنوبية األقاليم معمر بريخ درويش سعاد71

خانيونس غرب اقليم-  الجنوبية األقاليمهلل عبد عطا سمر72

خانيونس غرب اقليم-  الجنوبية األقاليمحطب أبو توفيق عالء73

خانيونس غرب اقليم-  الجنوبية األقاليمالنجار محمد علي74

خانيونس غرب اقليم-  الجنوبية األقاليمفياض الرؤوف عبد فيصل75

خانيونس غرب اقليم-  الجنوبية األقاليم االغا أسعد ليلى76

خانيونس غرب اقليم-  الجنوبية األقاليم الشاعر خليل محمد77

خانيونس غرب اقليم-  الجنوبية األقاليمزعرب صالح محمد78

خانيونس غرب اقليم-  الجنوبية األقاليمالنجار الرحمن عبد محمد79

خانيونس غرب اقليم-  الجنوبية األقاليمالشقرة نبيل محمد80

خانيونس غرب اقليم-  الجنوبية األقاليمشقورة عزات وليد81

غزة غرب اقليم-  الجنوبية األقاليمعايش موسى الحليم عبد أحمد82

غزة غرب اقليم-  الجنوبية األقاليمالفار خليل مصطفى أيمن83

غزة غرب اقليم-  الجنوبية األقاليمعجوة أبو سليم كمال حسام84

غزة غرب اقليم-  الجنوبية األقاليمالنجار محمد سعيد خالد85

غزة غرب اقليم-  الجنوبية األقاليمالجعبري الحي عبد كمال خالد86

غزة غرب اقليم-  الجنوبية األقاليممطير الرؤوف عبد رياض رامز87

غزة غرب اقليم-  الجنوبية األقاليممطر محمد طه زياد88

غزة غرب اقليم-  الجنوبية األقاليمعابد سالمة فؤاد سالي89

غزة غرب اقليم-  الجنوبية األقاليمستوم حسن توفيق سميرة90

غزة غرب اقليم-  الجنوبية األقاليموطفة أبو محمود عدنان شريف91

غزة غرب اقليم-  الجنوبية األقاليمحسنات جبر سليمان صبحية92

غزة غرب اقليم-  الجنوبية األقاليمنحل أبو محمد المنعم عبد محمد93

غزة غرب اقليم-  الجنوبية األقاليم الحايك عبد يوسف منذر94

غزة غرب اقليم-  الجنوبية األقاليمغبن حسن أحمد منير95

غزة غرب اقليم-  الجنوبية األقاليميوسف الشيخ طه أحمد مها96

غزة غرب اقليم-  الجنوبية األقاليمثابت سعود محمود نرمين97

خانيونس وسط اقليم-  الجنوبية األقاليمشهوان الرحيم عبد أحمد98
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خانيونس وسط اقليم-  الجنوبية األقاليمالفرا الستار عبد أميمة99

خانيونس وسط اقليم-  الجنوبية األقاليمهللا عبد الحميد عبد ايهاب100

خانيونس وسط اقليم-  الجنوبية األقاليمالفرا توفيق جمال101

خانيونس وسط اقليم-  الجنوبية األقاليمبربخ جودة رامي102

خانيونس وسط اقليم-  الجنوبية األقاليمالعمور حسن رشاد103

خانيونس وسط اقليم-  الجنوبية األقاليماالغاا سالم روضة104

خانيونس وسط اقليم-  الجنوبية األقاليمجرغون محمد زياد105

خانيونس وسط اقليم-  الجنوبية األقاليمالمصري هللا جاد كمال106

خانيونس وسط اقليم-  الجنوبية األقاليمالشيتي زكي محمد107

خانيونس وسط اقليم-  الجنوبية األقاليمالقصاص عثمان محمد108

خانيونس وسط اقليم-  الجنوبية األقاليمالنجار علي مروة109

خانيونس وسط اقليم-  الجنوبية األقاليمالمجايدة حماد مصطفى110

خانيونس وسط اقليم-  الجنوبية األقاليمالجبور خالد وائل111

خانيونس وسط اقليم-  الجنوبية األقاليماألسطل محمد ياسر112

الفئة األسمالرقم

الجنوبية المحافظات-  عسكريينمحارب القادر عبد أحمد1

الجنوبية المحافظات-  عسكريينشقورة طه راغب ابراهيم2

الجنوبية المحافظات-  عسكريينمغصيب أبو العزيز عبد توفيق3

الجنوبية المحافظات-  عسكريينحجو الغني عبد ضاهر خلدون4

الجنوبية المحافظات-  عسكريينجندية سليم يوسف رضا5

الجنوبية المحافظات-  عسكريينكالب حسن جبر رفعت6

الجنوبية المحافظات-  عسكريينقرمان سليمان زياد7

الجنوبية المحافظات-  عسكريينعابد محمد فريح سميح8

الجنوبية المحافظات-  عسكريينالغرباوي شعبان هللا عبد شعبان9

الجنوبية المحافظات-  عسكريينحلس محمد عادل10

الجنوبية المحافظات-  عسكريينحلص محمد خليل عاطف11

الجنوبية المحافظات-  عسكريينعبيد العزيز عبد الباري عبد12

الجنوبية المحافظات-  عسكريينمصلح محمد الناصر عبد13

الجنوبية المحافظات-  عسكريينالقيسي علي أحمد علي14

الجنوبية المحافظات-  عسكريينهنود أبو حسن فايز15

الجنوبية المحافظات-  عسكريينالزعانين موسى أحمد فواز16

الجنوبية المحافظات-  عسكريينرشيد هاشم هارون مأمون17

الجنوبية المحافظات-  عسكريينالعواودة فرحان ابراهيم محمد18

الجنوبية المحافظات-  عسكريينالغول محمد محمد19

الجنوبية المحافظات-  عسكريينشاهين محمود محمد20

الجنوبية المحافظات-  عسكريينعفانة حسن مروان21

الجنوبية المحافظات-  عسكريينصالحة محمود محمد منير22

الجنوبية المحافظات-  عسكريينهاني أبو جبريل محمد هشام23

 العسكرين
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الجنوبية المحافظات-  عسكريينالخور حماد عطا يوسف24

الشمالية المحافظات-  عسكريين الناظر عثمان فايز احسان25

الشمالية المحافظات-  عسكريينخليل السالم عبد ابرهيم العبد26

الشمالية المحافظات-  عسكريينخليفة حسن أحمد أمل27

الشمالية المحافظات-  عسكريينالسويطي اسماعيل محمد أمين28

الشمالية المحافظات-  عسكريينعباس حسن اياد29

الشمالية المحافظات-  عسكرييناالقرع محمد طاهر اياد30

الشمالية المحافظات-  عسكريينبركات حمدان الرزق عبد اياد31

الشمالية المحافظات-  عسكريينسالمة خضر محمد ابراهيم32

الشمالية المحافظات-  عسكريينحنيحن القادر عبد محمد ابراهيم33

الشمالية المحافظات-  عسكريينعين أبو أحمد موسى ابراهيم34

الشمالية المحافظات-  عسكريينفراج ابراهيم اسماعيل35

الشمالية المحافظات-  عسكريين القاضي محمد اسماعيل36

الشمالية المحافظات-  عسكريينجبارة شاكر هللا عبد جمال37

الشمالية المحافظات-  عسكريينشراكة حسن جميل38

الشمالية المحافظات-  عسكريينمسيمي هللا عبد جهاد39

الشمالية المحافظات-  عسكرييناألعرج محمد جهاد40

الشمالية المحافظات-  عسكريينحمدان محمد حسان41

الشمالية المحافظات-  عسكريينكامل أبو محمد حمدي42

الشمالية المحافظات-  عسكريينأيمن أبو خليل شحادة خالد43

الشمالية المحافظات-  عسكرييناسبيتان أحمد محمد خالد44

الشمالية المحافظات-  عسكريينحماد محمد موسى خالد45

الشمالية المحافظات-  عسكريينالمغربي محمد سعيد خلود46

الشمالية المحافظات-  عسكريينالنقيب سليم محمود خليل47

الشمالية المحافظات-  عسكريينحجاوي راضي سعيد رأفت48

الشمالية المحافظات-  عسكريينحمدان رشيد فؤاد رشيد49

الشمالية المحافظات-  عسكريينالحلو عثمان محمد رضوان50

الشمالية المحافظات-  عسكريينعوض هللا عبد محمد رمضان51

الشمالية المحافظات-  عسكريينمصلح علي زكريا52

الشمالية المحافظات-  عسكريين القاضي أحمد سعادة53

الشمالية المحافظات-  عسكريينالنجار حسن خالد سعيد54

الشمالية المحافظات-  عسكريين قنديل محمد سليمان55

الشمالية المحافظات-  عسكرييناسماعيل مزعل محمد شحادة56

الشمالية المحافظات-  عسكريينحمدان حسين فارق شريف57

الشمالية المحافظات-  عسكريينطميزة اسماعيل محمد صبري58

الشمالية المحافظات-  عسكريين شريف الدين خير الدين صالح59

الشمالية المحافظات-  عسكريين صالح يوسف عارف60

الشمالية المحافظات-  عسكريينقدومي موسى اللطيف عبد61

الشمالية المحافظات-  عسكريينمحيميد أبو أحمد سليمان عبد62
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الشمالية المحافظات-  عسكريينعايدية هللا عبد محمد عدنان63

الشمالية المحافظات-  عسكريينزكارنة ذيب الرحيم عبد عزام64

الشمالية المحافظات-  عسكريين عوكل أبو يوسف عصام65

الشمالية المحافظات-  عسكريينهللا دخل محمود محمد علي66

الشمالية المحافظات-  عسكريينعطيفات محمد سليمان عماد67

الشمالية المحافظات-  عسكريينندى زكي فهمي محمد عماد68

الشمالية المحافظات-  عسكريينالدلو وليد غسان69

الشمالية المحافظات-  عسكريينداوود حسن محمد فواز70

الشمالية المحافظات-  عسكريينمحيميد أبو مبارك علي فيصل71

الشمالية المحافظات-  عسكرييندويكات الجليل عبد راشد ماهر72

الشمالية المحافظات-  عسكريين فارس محمد واصف ماهر73

الشمالية المحافظات-  عسكريينالتيالوي يوسف أحمد محمد74

الشمالية المحافظات-  عسكريينسهمود الخليل العبد محمد75

الشمالية المحافظات-  عسكريينالبكري شوكت تيسير محمد76

الشمالية المحافظات-  عسكريينعواودة محمد داوود محمد77

الشمالية المحافظات-  عسكريين تيم يحيى صالح محمد78

الشمالية المحافظات-  عسكريينالحيح الكريم عبد محمد79

الشمالية المحافظات-  عسكريينوشاح هللا عبد محمد80

الشمالية المحافظات-  عسكريين الدغلي فوزي محمد81

الشمالية المحافظات-  عسكريينعين أبو موسى محمد82

الشمالية المحافظات-  عسكريينصياد موسى محمد83

الشمالية المحافظات-  عسكريينجبارة ابراهيم محمود84

الشمالية المحافظات-  عسكريينزيدية الكريم عبد محمود85

الشمالية المحافظات-  عسكريينضمرة عوض محمود86

الشمالية المحافظات-  عسكريينهارون فؤاد محمود87

الشمالية المحافظات-  عسكريينحجو جمال مدحت88

الشمالية المحافظات-  عسكريينالتعمري ربحي مدحت89

الشمالية المحافظات-  عسكريينالدهدار درويش مصطفى90

الشمالية المحافظات-  عسكريينالسكران فالح معين91

الشمالية المحافظات-  عسكريينرزية محمد سعيد منير92

الشمالية المحافظات-  عسكريينالتلباني ابراهيم محمود منير93

الشمالية المحافظات-  عسكريينمناع سعيد ذيب ناهي94

الشمالية المحافظات-  عسكريينالرجوب جبر جبران وجيه95

الشمالية المحافظات-  عسكريينالحلو يوسف علي ياسوف96

الشمالية المحافظات-  عسكرييننصار سالم محمد ياسوف97

الشمالية المحافظات-  عسكريينالدين عبد هللا عبد هللا دخل يوسف98

الشمالية المحافظات-  عسكريينالبرغوثي أحمد ذياب يوسف99

الشمالية المحافظات-  عسكريينحسن عبد محمد يوسف100
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