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3167104ذكراٌاد دمحم صالح الشامًخانٌونس10

3167795ذكرنور الدٌن رئٌس حماد ابو طهرفح10

3169444ذكرمصطفى محمود عودة اللوحدٌرالبلح8

3170288ذكرعزام زاٌد دمحم ابو زاٌددٌرالبلح8

3171407انثىجمٌله عطاٌا زاٌد ابو سمهدانهغزة3

3197255ذكرفاٌك فارس اسماعٌل االشرمغزة4

3199747ذكردمحم عبد المعطً حسن ابو دفغزة4

3208802ذكرامجد عبد الرحمن عاشور عرفاتغزة1

3209677انثىماجده عوض جدوع مسعودغزة2

3210032انثىمرٌم دمحم خمٌس ابومساعددٌرالبلح8

3210066انثىلطٌفه صالح سلٌم النخالغزة2

3211108ذكراحمد صبحً دمحم الحوٌطًغزة2

3211933ذكرسوٌلم عبد الحمٌد حسن العبسًغزة1

3212641انثىذهب محمود عٌد االشمرغزة5

3212765انثىادٌبه محمود حسن عنابهخانٌونس9

3469832ذكركامل دمحم كامل التترغزة5

3480124ذكرٌاسر دمحم اسبٌتان العراٌشًغزة3

3481225ذكروجٌه عبدالرحمن اسماعٌل مزهردٌرالبلح8

3481825ذكرصالح دمحم اسماعٌل ابو سكرانغزة1

3481841ذكردمحم مرعً جبر عبدالهاديخانٌونس9

3482135انثىوصفٌه عبد المادر حسن حجاجغزة2

3482667انثىسوزان ابراهٌم موسى ابوشرٌعهغزة5

3483367انثىهناء توفٌك عبد الجواد زٌادهجبالٌا6

3484558ذكررمضان سعٌد ابراهٌم مرشودغزة6

3484591انثىشرحة دمحم نمر البكريغزة2

3485513انثىسهٌال عبد العزٌز سلٌم ابودلهخانٌونس9

3485800انثىهدى هاشم علً زٌنهغزة6

3486190انثىامتٌاز خالد محمود نصارغزة3

3486191ذكرزكً عبدربه دمحم نصارغزة3

3487368ذكرخالد تٌسٌر دمحم ابوشمالةغزة3

3488369ذكرعدلً خلٌل دمحم الٌازوريجبالٌا5

3488684انثىتحٌه عبده مطر ابوعبٌدخانٌونس9

3565360ذكرحسن احمد ابراهٌم صباحغزة1

3566456ذكرشادي خالد خلٌل حامدخانٌونس9

3567020انثىلطفٌه اسماعٌل دمحم عمارجبالٌا7

14 من 1صفحة 



رلم جوازالجنسالحاجالمحافظةر باص

3570341ذكرعدنان دمحم سعٌد ابوكمٌلغزة4

3589193ذكردمحم احمد عباس خلفدٌرالبلح7

3590555ذكرهانً نعٌم هاشم رستمغزة2

3591246ذكروائل محمود خلٌل لبدغزة3

3592916ذكراحمد رمضان محمود غطاسغزة5

3593777انثىامال عوض عبدهللا ابو مرسهغزة4

3596151ذكرعبدهللا حسن عبدالهادي ابوزٌدرفح10

3596162ذكرماهر حسن ابراهٌم وشاحدٌرالبلح8

3597571انثىحنان سهٌل رزق الٌازوريجبالٌا5

3598184انثىحمدٌه دمحم احمد الحلبًغزة4

3598186ذكرسلٌم ابراهٌم سلٌم الحلبًغزة4

3600225ذكرحسٌن فرج حسٌن الوادٌهغزة4

3600856انثىصبحٌه محمود عبد سالمهرفح10

3600930ذكرهانً عبدالرحمن ابراهٌم لدٌحخانٌونس9

3601054انثىامال دمحم اسماعٌل الوادٌهغزة4

3601212انثىفاطمة عبدالمعطً دمحم ابوحشٌشدٌرالبلح8

3601737ذكرمنصور دمحم عبدالغنً برهمدٌرالبلح8

3603208انثىروضة حمدي ابراهٌم البناغزة3

3603261انثىزكٌه ابراهٌم جبر الداعورجبالٌا7

3603268ذكرخمٌس اكرم سعٌد الهٌثمجبالٌا6

3603588انثىخلود جمال علً حمدجبالٌا6

3603951انثىسعدٌه عرفات رمضان دمحمٌنغزة5

3603953ذكرجمال حسن عٌسى دمحمٌنغزة5

3604972انثىزهره ماجد ابراهٌم صندولهغزة4

3628256انثىٌسرى دمحم داود لاسمجبالٌا6

3628730انثىعطاف دمحم سلٌم االسطلخانٌونس9

3628837انثىنبٌله علً حسن ابوواكدغزة3

3650341 انثىفدوى ٌوسف ابراهٌم لداسجبالٌا6

3650880ذكرفاٌك اسحك ٌوسف ابوعاصًغزة2

3650889انثىنوال عبدالكرٌم رشٌد ابوعاصًغزة2

3658764ذكراحمد عبدالمالن دمحم ابو رجٌلةخانٌونس9

3658831ذكرحسن ابراهٌم دمحم وشاحدٌرالبلح8

3665221ذكراحمد صبحً حسن ابوواكدغزة3

3665614ذكرٌوسف دمحم عبدهللا ابو الجدٌانجبالٌا6

14 من 2صفحة 
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3691847ذكرنضال احمد عبدالكرٌم ابوشرٌعهغزة3

3692679ذكرخضر عطٌه خضر محجزجبالٌا6

3692938ذكرعدنان احمد شحادة العاموديجبالٌا7

3694072انثىنوال جمال محمود عباسجبالٌا7

3694135انثىعفاف عبدالمادر دمحم محجزجبالٌا6

3697049ذكردمحم عطٌه فارس ٌونسرفح10

3697785ذكراسماعٌل ابراهٌم سلمان ابو لحٌةجبالٌا6

3697881انثىامال ابراهٌم سلمان ابو لحٌةجبالٌا6

3698063ذكرابراهٌم حمٌدان عٌاده ابوعمرهرفح10

3698342ذكراسعد ابراهٌم دمحم الفلٌتدٌرالبلح7

3717388ذكرعدنان فاٌز علً االشمرغزة5

3746573ذكراٌاد عاٌش دمحم ابولحٌهغزة4

3766365انثىرسمٌة صالح دمحم عرامخانٌونس9

3766444انثىغالٌة دمحم محمود ابوعمرةدٌرالبلح8

3766613ذكرسعٌد احمد ابراهٌم ابراهٌمدٌرالبلح7

3768069انثىمفٌده عطٌه ابراهٌم ابوشرٌعهغزة3

3768070ذكردمحم شحاده ابراهٌم ابوشرٌعهغزة3

3768085ذكرهانً غازي مصباح هنٌةغزة3

3768398ذكرموسى محمود دمحم ابوعٌشةدٌرالبلح8

3768736انثىسعدٌه محمود دمحم دٌابغزة1

3768969ذكردمحم احمد دمحم النجارغزة6

3768970انثىبسٌنه محمود عبد الهباشدٌرالبلح8

3769257انثىشمسه عبد الرحمن اساعٌل ابو شمالةدٌرالبلح8

3769885ذكرناهض احمد حسان حبٌبغزة2

3769886انثىانتصار ابراهٌم دمحم حبٌبغزة2

3770161ذكرحجازي عطٌه حجازي حمودهغزة4

3771061ذكردمحم سلٌمان العاٌدي حلسغزة5

3772004ذكرسعٌد دمحم محمود النجارغزة4

3773485ذكربسام دمحم حمدان ابومطلكخانٌونس9

3773486انثىرحاب سلمان حمدان ابو مطلكخانٌونس9

3774769ذكرسالم دمحم سالم النحالغزة3

3787162انثىهناء دمحم حسن منصورغزة2

3787671ذكرممدوح عبدهللا حسن ابوعبٌدخانٌونس9

3787743انثىماجده سلٌمان شاكر الجمالغزة2

14 من 3صفحة 
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3790501انثىامال ٌوسف دمحم ابو حمٌدانجبالٌا7

3790828ذكروائل محمود ربٌع ابو حمٌدانجبالٌا7

3793170ذكراحمد محمود احمد ابوشاوٌشرفح10

3793291انثىجمٌله اسماعٌل حسن ابوجبةغزة2

3796029انثىفضه توفٌك عوض الشاعررفح10

3796645ذكرمحمود دمحم حامد كحٌلغزة3

3796797ذكرٌوسف صبحً دمحم الغرٌزدٌرالبلح8

3850227ذكرمجدي حمدي عطا الحبشًغزة5

3851792ذكرٌوسف دمحم سالمه ضهٌررفح10

3851882ذكردمحم عبدهللا احمد سالمهغزة1

3851959انثىهدى عبدهللا احمد زٌادهجبالٌا6

3853820ذكرمحمود دمحم حسٌن ابوعبٌدغزة5

3853928انثىعائشه عبدهللا احمد خلفدٌرالبلح7

3854968ذكرعبد المجٌد سعٌد عبد الرحمن الداعورجبالٌا7

3855137ذكراحمد سلٌمان مشعل مشعلرفح10

3901252انثىغادة دمحم صالح عكٌلةغزة2

3902462انثىجازٌه محمود دمحم النجارخانٌونس9

3904057انثىوفاء دمحم لاسم مغامسغزة2

3904351ذكراحمد موسى دمحم ابوزٌنةدٌرالبلح8

3904380انثىغاده فواز عبدهللا الوحٌديغزة2

3904609انثىتهانً خلٌل محمود ابوزٌنةدٌرالبلح8

3904721ذكراشرف خلٌل اسماعٌل حمودهجبالٌا7

3904967ذكرنصر دمحم مصطفى نورغزة2

3905864انثىمرٌم عبدو صالح دروٌشدٌرالبلح7

3906265ذكردمحم سعٌد حسن صادقرفح8

3913558انثىسعدٌه سلمان لاسم حلسغزة4

3917661انثىرسمٌة دمحم حسٌن الحساٌنةغزة3

3918107انثىصباح ابراهٌم حمٌدان ابوعمرهرفح10

3918218انثىسعاد منصور دمحم حلسغزة4

3918549انثىصباح دمحم محمود الخطٌبدٌرالبلح7

3918583انثىحامده دمحم عبدهللا ابوجاموسخانٌونس10

3918955ذكرسلٌمان مسلم سلٌمان ابوجاموسخانٌونس10

3919475ذكرعاطف حمدي عطا الحبشًغزة5

3919990ذكرعبد الرحمن عاشور دمحم عرفاتغزة1

14 من 4صفحة 
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3926665انثىفاٌزه ابراهٌم اسماعٌل الداٌهغزة3

3927047ذكراحمد جهٌنً زاٌد السواركهغزة5

3927197ذكرحامد العبد خلٌل حلسغزة4

3927791انثىتهانً ماجد خلٌل حسنٌنغزة2

3959145انثىنجوى عوض جدوع الهبٌلغزة2

3959384انثىصبحٌه سالم حسٌن الدبجًجبالٌا7

3959420ذكررائد احسان دٌب عكٌلةغزة2

3959430ذكرعمر ٌاسر دمحم ارحٌمغزة5

3959452انثىنعٌمه موسى علً سالمهغزة1

3960399انثىروٌده محمود دمحم نصارغزة3

3960445انثىسماح محمود حسٌن الغولرفح10

3960694انثىاٌمان مصباح دمحم موسىدٌرالبلح9

3960695ذكرحسٌن عمر عبد المادر موسىدٌرالبلح9

3962128انثىحنان عماب رمضان العكاويغزة1

3962296انثىانصاف علً دمحم النجارغزة4

3962956انثىراوٌه ابراهٌم علً الكحلوتغزة2

3963533ذكرخلٌل محمود ابراهٌم الكحلوتغزة2

3963710ذكرناجً ٌوسف عبدالحافظ طوالنجبالٌا7

3972715ذكرصبحً صبحً احمد ابو ضاحًرفح10

4004216انثىفاطمه دمحم حسٌن ابو رضوانغزة3

4005151انثىمرٌم دمحم سالم السواركهغزة5

4005187انثىحنان عبد اكرٌم ابو ناموسخانٌونس9

4005421ذكرراغب صالح عٌاش عمرانخانٌونس9

4005673ذكرناهض عبدالرحمن شاكر صالحغزة1

4005789ذكررائد ٌوسف دٌاب ابوبٌضجبالٌا7

4005834ذكردمحم مسعد سلٌمان الترابٌنرفح10

4006070ذكرعبدالجواد عبدالرحمن ابراهٌم العطاردٌرالبلح7

4006202ذكرحسٌن خالد ٌوسف جادالحكرفح10

4006493انثىمهدٌه ابراهٌم دمحم الزعٌمغزة3

4006641انثىجواهر دٌاب دمحم حمٌدغزة5

4006681ذكرٌوسف سلٌمان عواد الشامًخانٌونس9

4007219ذكردمحم حسٌن ابراهٌم دروٌشدٌرالبلح7

4007220ذكرعلٌان دمحم علً ابو خضٌردٌرالبلح7

4007222انثىحكمت خلٌل محمود ابو خضٌردٌرالبلح7

14 من 5صفحة 
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4007377ذكردمحم برهم خلٌل ابوسالمخانٌونس9

4007545انثىهٌجر علً خلٌل ابوعبدوغزة4

4008466ذكرحازم عبدالحكٌم خالد شبٌرخانٌونس9

4008578انثىفاطمه حسن دمحم علً البطشغزة4

4008614ذكردمحم رضوان صبحً البطشغزة4

4008879انثىنارٌمان رئٌس حماد الشاعررفح10

4009023انثىلٌلى زكً احمد دٌبجبالٌا6

4051101انثىنجوى جبرٌل عابد ابوداللدٌرالبلح7

4054817انثىاحالم رمضان دمحم شبٌرخانٌونس9

4055257ذكراسامه صالح محمود ابوعبدوغزة4

4062488ذكراكرم شحته دمحم حلسغزة4

4062490ذكرمازن صبحً علً ابوكرشغزة2

4064719انثىزٌنب حسن عبدالمادر وشاحدٌرالبلح7

4068771انثىجمٌله عبدهللا دمحم المولاغزة6

4069790ذكرنعٌم جمعه حمدان اللوحدٌرالبلح8

4071039انثىامنه عبدهللا عاشور ابوعطٌويغزة5

4132873انثىنصره مصطفى عبدالفتاح صٌامغزة5

4137411انثىرحمه عبدالكرٌم احمد لبدغزة3

4140431انثىنوال عبدهللا حسن المعصوابًغزة2

4140795ذكرخمٌس ٌاسٌن دمحم لنٌطهغزة1

4176815ذكرناصر الدٌن محمود كٌالنً كٌالنًغزة2

4195859ذكرعثمان مصباح عثمان الشوٌخغزة3

4197060ذكرضٌاء الدٌن حسن دمحم طهدٌرالبلح8

4197640ذكردمحم ربحً هاشم البٌطارخانٌونس9

4197674انثىحسن دمحم علً كاٌدغزة1

4198169ذكرحسن سلٌمان حسٌن ابو شرٌعهغزة5

4198941انثىفاطمه مصطفى دروٌش الرفاعًدٌرالبلح8

4199574ذكرحازم فضل عبدهللا جعفرغزة1

4199587ذكرمٌسرة عبدالفتاح حسن دخاندٌرالبلح7

4199728انثىسهام اسماعٌل عبدالمادر حامدخانٌونس9

4200792انثىمنى سالم حسن مصلحرفح10

4201949انثىامٌره زرعً احمد الفٌريجبالٌا7

4201950ذكردمحمسعٌد عبدالمادر احمد الفٌريجبالٌا7

4202066انثىزكٌه خلٌل ابراهٌم ابوشاوٌشرفح10

14 من 6صفحة 



رلم جوازالجنسالحاجالمحافظةر باص

4203519ذكرعالء الدٌن سوٌلم عبد الحمٌد العبسًغزة1

4203642ذكرخلٌل خلٌل اسماعٌل الشوافخانٌونس9

4204388انثىختام حامد دمحم فروانةغزة5

4204439انثىاالء صبحً صالح فروانةغزة5

4215029ذكرزٌاد عثمان دمحم ابوجبهغزة2

4215281انثىفاٌزه امرزٌك عواد العرجارفح10

4216288انثىٌاسمٌن احمد ٌوسف ابوالممبزغزة3

4216504انثىاٌمان حسن سلٌمان كالًدٌرالبلح8

4216900انثىسمٌه حامد دمحم البطشغزة4

4216985انثىهاله مصطفى نعمان حسنٌنغزة2

4217041انثىصابر احمد دمحم الطهراويدٌرالبلح9

4217091انثىسهٌلة خلٌل عبدالرحمن الشغنوبًغزة1

4217292ذكرعمر خلٌل حسٌن مطرغزة6

4217638ذكرجمال شامخ اسماعٌل نصارغزة3

4217787ذكرفارس خمٌس العسلً دغمشغزة1

4217928انثىرائده دمحم احمد صٌامغزة4

4217975انثىسهٌلة خالد دمحم شاهٌنجبالٌا7

4218203انثىمنٌره علً علٌان ممدادجبالٌا6

4218422ذكراحمد احمد علً علٌوةغزة2

4218774ذكرباسل خمٌس دمحم دمحمغزة2

4218862ذكرصالح مسعود سلٌم البناغزة3

4219154ذكرسعد عبدالوهاب احمود الداٌهغزة3

4219513ذكرعالء شعبان دمحم المشهراويغزة4

4219615ذكرمصعب عونً مطلك عبٌدجبالٌا7

4219723انثىابتسام احمد خمٌس هناغزة1

4219813انثىخلود عبد المنعم دمحم العصاردٌرالبلح8

4219951انثىانتصار علً حسان علٌوةغزة2

4220611ذكرسعٌد حسن حسٌن الضعٌفًجبالٌا7

4220990انثىلٌلى احمد عبدالعال دغمشغزة1

4221164انثىنور دمحم خلٌل الشرٌفدٌرالبلح7

4221701ذكرٌوسف رفٌك ٌوسف صٌامغزة4

4221753انثىصفٌة كامل علً المشهراويغزة4

4221970ذكردمحم رضا خلٌل النجارخانٌونس9

4222611انثىنعمه علً عٌد ابوعمرةدٌرالبلح8

14 من 7صفحة 



رلم جوازالجنسالحاجالمحافظةر باص

4222670انثىاعتماد احمد صالح عفاشغزة6

4222866ذكرسمٌر ابرٌن سالم ابوعمرةدٌرالبلح8

4222909ذكرسالمه خضر اسماعٌل المصاصغزة4

4222987ذكرمحمود اسماعٌل دمحم حمادغزة1

4223013ذكرابراهٌم دمحم ٌوسف جرغونخانٌونس9

4223039انثىحمده دمحم ابراهٌم جرغونخانٌونس9

4223573انثىسهاد حسٌن دمحم لدٌحخانٌونس9

4223789ذكرفرٌد دمحم ابراهٌم الشٌخجبالٌا7

4223842انثىماجده احمد ٌوسف الرفاتًغزة4

4223880ذكررٌاض عبدالكرٌم دمحم العوٌسغزة4

4223916انثىهوٌده عارف عبدهلل شلوفغزة1

4223926انثىصفاء عبدالكرٌم حسن شلوفغزة1

4224479ذكردمحم سلٌمان دمحم االسطلخانٌونس9

4224480انثىعاٌشة دمحم خالد االسطلخانٌونس9

4224876انثىٌسرى احمد محمود عبدالعزٌزجبالٌا5

4286230ذكرعماد بسام فارس عزامجبالٌا6

4286622ذكرابراهٌم زكرٌا ادرٌس الشرٌفدٌرالبلح7

4286714انثىهدى اسماعٌل دمحم الشرلاويرفح10

4286783انثىفاطمه احمد حسن عصفورةجبالٌا6

4286784ذكررفعت علً حرب عصفورهجبالٌا6

4287196ذكرمحمود خلٌل محمود حمٌدغزة5

4287308ذكرسلٌم خضر اسماعٌل المصاصغزة4

4287661انثىامال عبدالعزٌز اشتٌوي نبعاترفح10

4287737انثىسماح حلمً عالوي الشوافخانٌونس9

4287800انثىصباح عبدالكرٌم حسٌن عزامجبالٌا6

4287804انثىهند محمود عٌسى حمٌدغزة4

4287849انثىسمٌره طالب شاكر صالحغزة1

4287972ذكردمحم حسٌن سعود النجارجبالٌا6

4288482ذكرباسم ٌوسف دمحم ابودلهخانٌونس9

4288484انثىنبال سمٌر خمٌس النجارجبالٌا5

4288487انثىٌسرى صمر موسى حلسغزة2

4288597ذكرمعروف علً سالم ابو عبٌدهخانٌونس9

4288668ذكرشادي ٌوسف داود ابوماضًدٌرالبلح9

4288671انثىرئٌسة خلٌل عبدالمنعم ابوماضًدٌرالبلح9

14 من 8صفحة 



رلم جوازالجنسالحاجالمحافظةر باص

4289223انثىاٌمان عادل احمد عبدالسالمدٌرالبلح8

4289224ذكردمحم محمود سعٌد عبدالسالمدٌرالبلح8

4289868انثىمها ابراهٌم علً ابو عبٌدهخانٌونس9

4289916ذكرزٌاد حجاج ناٌف شبٌرخانٌونس9

4290127انثىكائنات احمد خمٌس اللوحغزة1

4290187انثىزٌنب شحادة سالمه ابو سكرانغزة1

4290206انثىامنه عطا دمحم حلسغزة3

4290208ذكرمشرف عٌد سالمه ابو غدٌٌنجبالٌا6

4290209انثىلبنى عٌد سالمه ابو غدٌٌنجبالٌا6

4290215انثىبهٌه مصطفى خلٌل مصبحغزة5

4290216ذكروائل طولان شعبان مصبحغزة5

4290287ذكراٌمن صالح سالم جبرجبالٌا6

4290289انثىنعمه احمد دمحم جبرجبالٌا6

4290675ذكردمحم كمال حسٌن رجبغزة1

4290685انثىصبحٌه عمر علً فرحاتغزة1

4291040ذكررامً احمد عادل البطشغزة4

4291590انثىرانٌه عبدالكرٌم ٌوسف ابوكرشغزة2

4291835ذكراحمد صبحً عبدالمادر الحدادغزة3

4291844انثىزٌنب خلٌل عبد الرحمن حمداندٌرالبلح8

4292130انثىهٌجر كامل عبدالرحمن ابوالحشٌنرفح10

4293365ذكرادهم علً محمود صلوحهغزة4

4296150انثىالهام دمحم شحادة العاموديجبالٌا7

4297604ذكرسالم دمحم عبدالرحمن عرامخانٌونس9

4297773ذكرعمار ربحً احمد عبد العالغزة5

4298803انثىحمده عبدالكرٌم دمحم برهمدٌرالبلح8

4369930ذكردمحم خٌر ٌوسف عبدالحافظ طوالنجبالٌا7

4370160ذكروسٌم حمدي اسماعٌل عبٌدغزة1

4371020انثىانتصار عطٌه ابراهٌم سوٌدانغزة2

4371354انثىناٌفه دمحم سالم مرشودغزة6

4375619ذكرعبد المنعم دمحم حسٌن العصاردٌرالبلح8

4377301ذكراٌاد عبدهللا حسن ابوزٌدرفح10

4378420ذكرسمٌر نصر عبد زٌنهغزة6

4474884انثىامال حمد دمحم حمدجبالٌا6

4475195انثىسراري موسى ابراهٌم عمرانخانٌونس9

14 من 9صفحة 



رلم جوازالجنسالحاجالمحافظةر باص

4475421انثىامنه دمحم خمٌس ابو مساعددٌرالبلح8

4475670ذكرٌوسف سالمه سلٌم الفٌاٌضةجبالٌا6

4475712انثىجمٌله سلٌمان غانم الفٌاٌضةجبالٌا6

4475946ذكرسهٌل محمود العبد الموقغزة6

4476193انثىسهام موسى احمد ابوسالمخانٌونس9

4476309انثىمها دمحم دٌاب غرٌبجبالٌا7

4476477انثىفاٌزه محمود دمحم لبدجبالٌا6

4477494انثىمرٌم عبد الرحمن ٌوسف السوافٌريغزة3

4477627انثىحلٌمه مصطفى دمحم وردجبالٌا7

4477777ذكرانور عبده محمود ابوداللدٌرالبلح7

4477939انثىاالء محمود سالم جعفرغزة1

4477955انثىوطفه ثابت مسلم ابوخلٌلدٌرالبلح8

4478440انثىنائله جعفر سالم سعدٌهغزة1

4478662انثىنظٌرة دمحم فرٌح بدرٌةغزة2

4478707ذكرخلٌل دمحم خلٌل شٌخةغزة1

4478854انثىالهام فتحً رباح كتوعغزة3

4479037ذكرزكً حسن نمر مدوخغزة3

4479162ذكرزكرٌا حسن نمر مدوخغزة3

4479199انثىحنان ٌاسٌن علً ابو ضاحًرفح10

4479283انثىرسمٌة خلٌل عبداللطٌف الشٌخ خلٌلرفح10

4479891انثىفدوى ابراهٌم حسن البٌرمخانٌونس9

4480475انثىزكٌه جبرا زكً الشواغزة1

4480489ذكرسعدي عادل سعدي ابوداللدٌرالبلح9

4480571ذكرنضال ٌوسف ابراهٌم وشاحدٌرالبلح7

4480676ذكراٌاد احمد سلمان عمارجبالٌا7

4481176ذكرنور الدٌن عبدهللا حسن ابو حسنٌنغزة2

4481477انثىالهام عباس صالح الشنتفغزة5

4482031ذكردمحم طالل سعٌد الدهشانغزة1

4482563ذكرخلٌل عزٌز خلٌل وردجبالٌا7

4482678ذكرداود محمود داود ممدادغزة5

4482681انثىاحالم ٌحٌى عبد ربه ممدادغزة5

4483728انثىشرٌفة رشدي محمود السوافٌريغزة3

4484784انثىفرٌدة دمحم عبد الرحمن زلوتدٌرالبلح7

4485175انثىوسام عادل سعدي ابوداللدٌرالبلح9

14 من 10صفحة 



رلم جوازالجنسالحاجالمحافظةر باص

4485417ذكرزٌاد عبدهللا دمحم دٌابغزة1

4485858انثىعبله عطاٌا زاٌد ابوسمهدانهرفح10

4485911انثىاٌناس خلٌل دمحم ابو مرسهغزة4

4485948ذكرصالح حسن حسٌن الغوطًرفح10

4486112انثىلبنى حسونه دمحم علٌاندٌرالبلح8

4486240انثىالماظة جبر سالم الغوطًرفح10

4492490انثىانعام دمحم حموده المصريغزة6

4496601ذكربسام فاٌز اسماعٌل النخالغزة2

4497338ذكرانور فاروق خالد حلسغزة1

4525461انثىجمٌله خالد دمحم شاهٌنجبالٌا7

4526223انثىصباح مصطفى محمود عبدالعزٌزجبالٌا6

4526406انثىصبحٌة علً حسن دغمشغزة4

4526430انثىنجوى محمود مسعود دغمشغزة4

4526438ذكرصالح عبدالحمٌد مصلح ٌاسٌنجبالٌا7

4526477ذكراحمد خلٌل فرج زٌارةغزة5

4527110انثىعبله دمحم جمعه فروانهغزة5

4527148ذكرمحمود عمر خالد الهباشدٌرالبلح8

4527209ذكرنعٌم عٌسى عبد مشتهىغزة1

4527308انثىمفٌده امٌن فارس مشتهىغزة1

4527440ذكرٌاسر خلٌل دمحم حجاجغزة1

4527622ذكرمؤمن اٌمن دمحم فروانهغزة5

4527647ذكرانس عزام زاٌد ابو زاٌددٌرالبلح8

4527768ذكردمحم فاٌك احمد ابو الممصانجبالٌا6

4528168انثىصبحٌة ٌوسف دمحم نسمانغزة3

4528443ذكرفداء سعٌد ٌوسف ابوحصٌرهغزة1

4528450انثىهٌام سالم حمدان ابوحصٌرهغزة1

4528624انثىسهٌله دمحم حسن عٌاشرفح10

4528914انثىوفاء ابراهٌم صبحً الحلبًغزة3

4528918ذكرسمٌر سٌد عبدهللا الحلبًغزة3

4528950انثىاالء صالح عبدالحمٌد سعدجبالٌا7

4529173انثىاٌمان كمال ابراهٌم العمرٌنغزة4

4529176ذكراسماعٌل حسن دٌب العمرٌنغزة4

4529216انثىاٌمان عبدالكرٌم اسماعٌل االشرمغزة3

4529278انثىامل احمد رمضان ابو مرقغزة4

4529471انثىحٌاة رشٌد حسٌن الشٌخ خلٌلغزة4

4529472ذكرعٌسى موسى محمود الشٌخ خلٌلغزة4

14 من 11صفحة 



رلم جوازالجنسالحاجالمحافظةر باص

4529497انثىابتسام سمٌر عثمان ابو العمرٌنغزة6

4529498ذكرعرفات رمضان عرفات ابومرقغزة4

4529742انثىتوحٌده احمد دمحم الماٌضغزة6

4529768ذكرخلٌل جمعة حمدان اللوحدٌرالبلح8

4529825انثىكرٌمه محمود عبد الحمٌد الماٌضغزة6

4529922انثىسناء علً خضر الوادٌهغزة1

4529924ذكرفؤاد سالم علٌان الوادٌهغزة1

4530084ذكرامٌن صبري دمحم سلمانجبالٌا6

4530135ذكراسحك محمود ابراهٌم ابو هربٌدجبالٌا6

4530412انثىانشراح ٌوسف دمحم حلسغزة5

4530413ذكرعامر سلٌمان خالد حلسغزة5

4530616ذكرحسن خلٌل احمد دٌبجبالٌا6

4530868انثىاٌناس شعبان اسماعٌل ابو دفغزة4

4531144ذكرحمدي حسن دمحم لودٌرغزة4

4532796انثىفوزٌه اسعد عبدالمعطً ابوكمٌلغزة4

4533034ذكراٌهاب بكر برهام الجعبريغزة5

4533042ذكرحمدي عاٌش دمحم ابولحٌهغزة4

4533728ذكرخالد رمضان ابراهٌم طبازهدٌرالبلح8

4533955انثىرشٌدة جهاد صالح لاسمجبالٌا6

4534016انثىنوال مسعود حامد دغمشغزة5

4534402انثىانعام فتحً رباح عباسغزة4

4534420ذكرناجً صبحً دمحم حسنٌنغزة2

4535965ذكرمحمود سٌد محمود نعمهغزة3

4536386انثىسعاد شحده عبدهللا الدربًرفح10

4536561انثىنجود عونً غزال اللبانغزة2

4536601ذكرمحمود دمحم محمود الخطٌبدٌرالبلح7

4536679انثىاسمهان دٌب دمحم كرٌزمغزة4

4536768ذكرفوزي سلٌم ناٌف شبٌرخانٌونس9

4536853انثىرجاء دمحم هاشم اسلٌمغزة2

4537910انثىسمٌره ابراهٌم محمود غطاسغزة5

4538365انثىمرفت عثمان حسٌن السٌملًغزة5

4580834ذكرجهاد عاشور دمحم ابوعطٌويغزة5

4580893انثىماجده سعدهللا مصطفى لنٌطهغزة5

4581188ذكرٌونس عطٌه شحاته عٌاشرفح10

4581210انثىسعاد عاٌش احمد حجازيغزة3

4581299ذكرعثمان حسٌن عودة عبدالعالغزة5

14 من 12صفحة 
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4581343انثىامتٌاز ربٌع رمضان جنٌدجبالٌا6

4581344ذكرفتحً زكً رمضان جنٌدجبالٌا6

4581508انثىعلٌا عاٌش حسن جرغونخانٌونس9

4581723انثىفاطمه دٌاب نمر خضٌرغزة1

4581805انثىامتثال راجح عٌسى ابو شمالةغزة3

4581808انثىانشراح علً عبٌد لرٌمعغزة3

4581827ذكرباسم حمدان لاسم لرٌمعغزة3

4583252ذكردمحم دمحم عبدالهادي صٌامغزة5

4583321انثىاسماء دمحم خالد حجازيغزة3

4583322ذكراحمد دمحم خالد دمحمغزة3

4583779ذكرخلٌل حسن خلٌل جرغونخانٌونس9

4590501انثىفاطمه دمحم دمحم طبازهدٌرالبلح8

4590926انثىٌسرى علً ابراهٌم الهوردٌرالبلح8

4591127ذكرطلب بسام طلب حلسغزة3

4591131انثىمً داوود رضوان الشنتفغزة5

4591196ذكرعبدالحمٌد دمحم شاكر الهوردٌرالبلح8

4592443انثىرضا نزار طالب دغمشغزة5

4592613ذكرزٌاد بكر برهام الجعبريغزة5

4592646ذكردمحم بسام صبحً الصالحًدٌرالبلح8

4592647انثىثرٌا شحادة دمحم الصالحًدٌرالبلح8

4592650انثىمنى علً دمحم ابو الجدٌانجبالٌا6

4592679انثىمنى دمحم احمد منصوررفح10

4592680ذكرهانً نافذ كامل منصوررفح10

4592686انثىصباح جمعه دمحم الجنديغزة2

4592695ذكررامً عبدهللا خلٌل نسمانغزة3

4592811ذكرخلٌل دمحم عبد الرحمن راضًدٌرالبلح8

4592814انثىسهام حسٌن عبد العزٌز البسٌونًغزة2

4592907انثىهٌام عبدالحً عبدالغنً حسنٌنغزة2

4593070ذكراسعد دمحم عبدالهادي بارودغزة3

4593174ذكرولٌد مصطفى نعمان حسنٌنغزة2

4593177انثىعبٌر دمحم ابراهٌم الشرافًجبالٌا7

4593235انثىزهدٌه جبر فارس ٌونسرفح10

4593581انثىصبحٌة مصطفى سالم العالولرفح9

4593704ذكرناصر دمحم سعٌد السوٌسًغزة1

4593705انثىاٌمان نمر ابراهٌم السوٌسًغزة1

14 من 13صفحة 
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4593708ذكرصالح ٌوسف سعٌد حلسغزة1

4593738ذكرفؤاد رزق حسٌن دواسجبالٌا7

4593751انثىفاطمه عبد الرحمن عبد الرازق دواسجبالٌا7

4593843ذكرعلً صالح دمحم العموديغزة3

4594059انثىسناء فتحً سالم الرفاتًغزة1

4594073ذكرحماد محمود احمد الجعبريغزة5

4594074انثىفاطمه برهام احمد الجعبريغزة5

4594075انثىامانً دمحم احمد العموديغزة3

4594139ذكرعلً كمال دمحم االفغانًغزة6

4594289انثىفاطمه حمدي محارب جندٌةغزة2

4594290انثىنصره ابراهٌم دٌب جندٌةغزة2

4594594انثىرٌا سالمه سالم ابو خلٌلدٌرالبلح8

4594597انثىانتصار العٌد دٌب جندٌةغزة2

4594600ذكرمحسن تائب مسلم ابو خلٌلدٌرالبلح8

4594601ذكرجالل منٌر عمر الجمالغزة2

4594602انثىمرٌم عبد الكرٌم دمحم ابو خلٌلدٌرالبلح8

4594604ذكرعاطف حمدي محارب جندٌةغزة2

4594614ذكراحمد عودة دمحم الشرافًجبالٌا7

4594621ذكرمازن رمضان عرفات ابومرقغزة4

4594674ذكرعلً دمحم عبدالكرٌم عٌسىدٌرالبلح8

4594675انثىامنة دمحم عامر عٌسىدٌرالبلح8

4594683انثىهٌام دمحم دمحم جودةدٌرالبلح8

4594684انثىرهٌبا دمحم دمحم باروددٌرالبلح8

4594685انثىوداد عبد المادر حسن راضًدٌرالبلح8

4594723انثىسناء عمر ٌوسف ابوالجبٌنغزة2

A0045408ذكرموسى احمد مصطفى الوزٌرغزة1

A0048871ذكرمازن جاسر حسٌن االغادٌرالبلح9

A0049771انثىرابعه عزو احمد ابوضاهرغزة1

A0051038ذكرجمال دمحم محمود كاٌدغزة1

14 من 14صفحة 


