
 اريحا اريحا 973799646 محمد احمد محمد جاليطه

 اريحا اريحا 978770709 نعيمة عبد الرحيم حسن جاليطه

 اريحا اريحا 968207936 عايد أحمد أبراهيم شتات

 اريحا اريحا 968207969 فدوى أحمد أبراهيم شتات

 اريحا اريحا 997135462 نعيمه عودة شحادة شتات

 اريحا اريحا 851971440 حسين فارس حسين عرينات

 اريحا اريحا 963163043 باسمه عبد الكريم نجوم

 اريحا اريحا 934776246 غالب شالش محمد نحوم

 اريحا اريحا 080437577 عطا عباس عبد الجليل صب لبن

 اريحا اريحا 080154909 وفاء سعدي سليمان صب لبن

 اريحا اريحا 958270126 أبراهيم محمد سليمان صالح

 اريحا اريحا 080671910 أيمان حامد ربيع غروف

 اريحا اريحا 080302219 خليل يعقوب عوض زاهده

 اريحا اريحا 080485741 فاطمه حسن احمد زاهده

 اريحا اريحا 948516109 احمد نعيم محمد حجازي

 اريحا اريحا 972743934 فيصل عطا احمد الجعبري

 اريحا اريحا 989568241 سالم عزمي زهدي الجعبري

 اريحا اريحا 947724217 حمزه عبد الكريم محمد رورو

 اريحا اريحا 942898875 تمام عبد النعيم عبد العزيز رورو

 اريحا اريحا 938617933 ايمان تيسير محمد براهمه

 اريحا اريحا 939072161 عمران خليل عيسى براهمه

 اريحا اريحا 907377865 عرفات عوني )محمد أسحق ( المحتسب

 اريحا اريحا 937727725 رجاء فيصل عبد الرحيم المحتسب

 اريحا اريحا 904760584 صفاء عوني )محمد أسحق (شريف

 اريحا اريحا 086083789 صباح صبحي احمد ابوذياب

 اريحا اريحا 956825541 صبحي احمد عبد الفتاح عوضات

 الجفتلك اريحا 962196366 ذياب انيس محمد بني عوده

 الجفتلك اريحا 947181970 امنه محمد محمد بني عوده

 الجفتلك اريحا 962196325 نوره محمد فرج بني عوده

 الجفتلك اريحا 993291061 محمود عبد الرزاق عودة مساعيد

 الجفتلك اريحا 936586759 كفاية محمد نايف مساعيد

 الجفتلك اريحا 932520531 احمد حبيب سالم عايدي

 العوجا اريحا 955709407 احمد محمد حسين نجاده

 العوجا اريحا 955706478 مشايخ علي حسين نجاده

 العوجا اريحا 938608734 احمد فتحي احمد جماعات

 العوجا اريحا 909637639 يسرى عبد الرحمن عبد هللا جماعات

 العوجا اريحا 975136938 محمد صالح علي عطيات

 العوجا اريحا 975299637 عطياتحمده عبدهللا زبن 

 عقبة جبر اريحا 991980145 صالح سليمان صالح ابو داهوق

 عقبة جبر اريحا 992135178 ِحسن سالم صالح ابو داهوق

 عقبة جبر اريحا 991980152 نصره سليمان صالح ابو داهوك

 عقبة جبر اريحا 859113656 وديع باسم محمود غوانمه

 عقبة جبر اريحا 964127740 غوانمههيام توفيق احمد 

 عقبة جبر اريحا 971835830 فارس عبد الجبار عبدهللا العوضات

 عقبة جبر اريحا 990516437 مريم محمد حسن العوضات

 عقبة جبر اريحا 414898247 خوله يوسف محمد العوضات

 عقبة جبر اريحا 974391062 هاني هاشم حسن شرف

 عقبة جبر اريحا 942855297 عفاف ربحي حسن شرف

 فصايل اريحا 974905135 علي سالم عودة عرينات

 فصايل اريحا 962901724 نجاح أبراهيم عودة عربنات
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 مخيم عين السلطان اريحا 907278741 محمد ذياب عبد الحميد النجوم

 مخيم عين السلطان اريحا 901709074 موسى علي سليم ابو دهوك

 مخيم عين السلطان اريحا 901758667 حميداتنصار خميس خضر 

 مخيم عين السلطان اريحا 983501958 انتصار مصطفى محمد شومان

 النويعمة اريحا 907152094 زهير احمد عبد الحافظ دريعات

 النويعمة اريحا 993770346 عليا عبد الرزاق محمد دريعات

 مرج نعجة اريحا 932530520 محمود حسين محمد ابو هالل

 مرج نعجة اريحا 992466623 مهدية قاسم محمد ابو هالل

 عين ديوك فوقا اريحا 991237504 محمود يونس محمد فهيدات

 عين ديوك فوقا اريحا 949770184 بسمه يوسف محمد فهيدات

 الزبيدات اريحا 958645236 محمد حسن محمد زبيدات

 الزبيدات اريحا 916252182 مريم محمد حسن أبو قطام

 مرج غزال اريحا 932525819 ربحي محمد صالح ابوجابر

 مرج غزال اريحا 932525827 صقره محمد حسن ابوجابر

 الخليل الخليل 942569906 نادر محمد ابراهيم نمر بيطار

 الخليل الخليل 902584663 فاتن محمد سمير زيدان بيطار

 الخليل الخليل 852654326 حجازي صالح حجازي رجبي

 الخليل الخليل 939135455 احمد علي رجبينوال 

 الخليل الخليل 949440143 الياس طلب سليم ابو عيشه

 الخليل الخليل 925300840 نفوز روبين نمر ابو عيشه

 الخليل الخليل 958178659 مكاوي مصطفى مكاوي اطرش

 الخليل الخليل 959662826 انتصار مصطفى مكاوي اطرش

 الخليل الخليل 988086055 نعيم كمال رشيد نتشه

 الخليل الخليل 988085733 رسميه مصطفى ابراهيم نتشه

 الخليل الخليل 959401365 خالد حسن احمد قواسمه

 الخليل الخليل 959401589 خوله حجازي عبد القادر قواسمه

 الخليل الخليل 916253263 نضال عبد الرحيم عبد المحسن غيث

 الخليل الخليل 901543991 سائده محمد حجازي طلب غيث

 الخليل الخليل 944270644 نبيل سليمان عبد الحافظ النتشه

 الخليل الخليل 900346214 سحر محمد حمزه النتشه

 الخليل الخليل 908233141 شاكر محمد شاكر هنيني

 الخليل الخليل 949471684 سوسن عبد المنعم محمد هنيني

 الخليل الخليل 850902578 هاني محمد باسم مصباح ابو شرخ

 الخليل الخليل 942750621 نعمه العبد محمد ابو شرخ

 الخليل الخليل 902678218 رامي حجازي محمد اقنيبي

 الخليل الخليل 996881942 زهور حميدان محمد قنيبي

 الخليل الخليل 949137467 هاشم راشد احمد االطرش

 الخليل الخليل 980308654 مريم عيسى عبد الرحمن االطرش

 الخليل الخليل 901138222 ايمن زكريا عبد العظيم دوفش

 الخليل الخليل 906392865 غصون احمد سليم دوفش

 الخليل الخليل 978230175 عبد الحليم عبد المجيد احمد نتشه

 الخليل الخليل 930054622 هنا محمد عز الدين نتشه

 الخليل الخليل 910274257 عبد الحميد عثمان حسن ابو شخيدم

 الخليل الخليل 922654447 معزز محمد حسين ابو شخيدم

 الخليل الخليل 949130678 ماهر ابراهيم عوده كركي

 الخليل الخليل 999245830 رسميه محمد كمال قاسم القواسمه

 الخليل الخليل 998090146 حمدي سعد ابراهيم قاعود

 الخليل الخليل 997060959 سيرت فارس عبد الجواد قاعود

 الخليل الخليل 974141053 خالد عبد القادر احمد شاهين

 الخليل الخليل 974141061 رنده عبد القادر احمد عبد النبي
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 الخليل الخليل 997105341 سليم محمود عبد الجليل قواسمة

 الخليل الخليل 907123673 عماد سليم محمود قواسمة

 الخليل الخليل 900351370 جبرين الخياطجبرين عبد السالم 

 الخليل الخليل 907122196 اماني فهد سليم الخياط

 الخليل الخليل 908031248 حسن جهاد ايوب قسي

 الخليل الخليل 920658523 سامية نوح نعمان قيسي

 الخليل الخليل 906287933 خالد محمود نمر عاشور

 الخليل الخليل 921281143 نجاح سعيد احمد عاشور

 الخليل الخليل 933245680 عماد جودات خميس دويك

 الخليل الخليل 964465769 انعام عبد القادر محمد شريف

 الخليل الخليل 947947784 عبد المهيمن عبد الجبار عبد السالم ابو اسنينه

 الخليل الخليل 905130100 سميره عبد السميع عبد الجبار ابو اسنينه

 الخليل الخليل 986870582 المحسن حسن بدرمازن عبد 

 الخليل الخليل 958189227 فدوى امين عاشور بدر

 الخليل الخليل 907142996 داود محمد رمضان الهيموني

 الخليل الخليل 934260969 نهى هاشم اسماعيل هيموني

 الخليل الخليل 901135681 فراس عبد الرؤوف تاج الدين الزعتري

 الخليل الخليل 964141055 خالد الزعتريعايشه سعيد 

 الخليل الخليل 979419231 محمد يسري راتب دياب العويوي

 الخليل الخليل 953247657 ميسره عارف يوسف العويوي

 الخليل الخليل 905129961 موسى بدوي عبد المنعم محمد احمد

 الخليل الخليل 959666249 لطيفه ابراهيم محمد محمد احمد

 الخليل الخليل 990728990 محمد يوسف عبد الشكور الجعبهمنذر 

 الخليل الخليل 903895951 سعاد عبد الفتاح عوده الجعبه

 الخليل الخليل 996903340 عبد الحكيم يحيى مطلق كركي

 الخليل الخليل 959153024 سهام حامد احمد كركي

 الخليل الخليل 910236678 محمد زهير دياب عبد الرحمن جعبه

 الخليل الخليل 957750946 فاتنه عبد الواحد عبد الغني جعبه

 الخليل الخليل 979418092 احمد محمود عمر صالح

 الخليل الخليل 900717059 حميده فايز بشير صالح

 الخليل الخليل 902753698 وليد محمد حسن فياض قفيشه

 الخليل الخليل 900412222 غدير شهاب قياض قفيشه

 الخليل الخليل 905191409 محمد سرور طارق شعبان

 الخليل الخليل 964465314 ماجده عبد المجيد عبد القادر سرور

 الخليل الخليل 987915733 عبد الودود محمد احمد محمود جعبري

 الخليل الخليل 932746308 سميحه مصطفى محمود جعبري

 الخليل الخليل 987915758 عبد الوهاب محمد احمد محمود جعبري

 الخليل الخليل 966814808 نهله عبد الغني هاشم جعبري

 الخليل الخليل 957621667 عثمان عيسى عبد هللا داود

 الخليل الخليل 906287974 خوله محمود نمر داود

 الخليل الخليل 943219279 توفيق عبد المحسن راشد االطرش

 الخليل الخليل 976872598 ايمان ادريس عيسى االطرش

 الخليل الخليل 974460230 فارس عبد هللا فارس النتشه

 الخليل الخليل 901136879 نداء عبد هللا فارس النتشه

 الخليل الخليل 943170480 ايمن محمد ربيع جعبري

 الخليل الخليل 902755917 امال محمد عيسى عيسى جعبري

 الخليل الخليل 934430356 ايمن ادريس مصطفى سلطان

 الخليل الخليل 913983763 الدين عبد السميع سلطاندالل عز 

 الخليل الخليل 969431832 نجيب عبد الكريم عبد الحميد فنون

 الخليل الخليل 939257168 زهره محمد مصباح فنون
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 الخليل الخليل 900359779 حسن محمد عبد المنعم الجنيدي

 الخليل الخليل 904502267 عدله فرج صويان الجنيدي

 الخليل الخليل 921531760 تهاني محمد حمزة بدوي هنيني

 الخليل الخليل 901139972 رائد محمد حمزة بدوي هنيني

 الخليل الخليل 964477533 عبد الفتاح ياسين عبد الفتاح القاضي

 الخليل الخليل 932710080 روضه حسن يونس القاضي

 الخليل الخليل 951020171 ياسين عبد السميع اسحق النتشه

 الخليل الخليل 916288061 وفاء مصطفى محمد نتشه

 الخليل الخليل 988240362 انور مصباح عبد المعطي ابو منشار

 الخليل الخليل 975757451 شاديه محمد ربحي مصطفى ابو منشار

 الخليل الخليل 939257697 محمد ساري حجازي رمضان الجعبري

 الخليل الخليل 976857334 منال محمد حاتم صدقي الجعبري

 الخليل الخليل 935265850 محمد ناجي شحده سدر

 الخليل الخليل 964478630 نشأت محمد ربحي محمد سدر

 الخليل الخليل 913993598 جواد بسام موسى زاهده

 الخليل الخليل 911521128 عزيزه رضوان محمد زاهده

 الخليل الخليل 968533372 حمدي عبد الحليم عبد القادر بدوي

 الخليل الخليل 980307870 نوره عبد الرحمن محمد بدوي

 الخليل الخليل 961057767 عيسى هاشم يوسف ايوب

 الخليل الخليل 933267130 نوره توفيق احمد ايوب

 الخليل الخليل 961855160 موسى احمد موسى المدبوح

 الخليل الخليل 982051351 فاطمه برهان رشيد المدبوح

 الخليل الخليل 976908731 نبيل جميل هويشل جعبري

 الخليل الخليل 902606276 سهى محمد عطيه جعبري

 الخليل الخليل 850081597 رائد ابراهيم احمد جمل

 الخليل الخليل 980308670 عزية عيسى عبد الرحمن جمل

 الخليل الخليل 938415270 نادر حافظ عبد الحفيظ القواسمه

 الخليل الخليل 962909750 محمد القواسمه ميسون سليمان

 الخليل الخليل 964140248 عادل وليد سعيد زعتري

 الخليل الخليل 964140222 امنه احمد خالد زعتري

 الخليل الخليل 905424628 كمال عبد الودود عبد الحليم قصراوي

 الخليل الخليل 969499201 لميس احسان كمال قصراوي

 الخليل الخليل 938436037 جعبريصادق عاصم صادق 

 الخليل الخليل 954451365 رحاب فؤاد مصباح جعبري

 الخليل الخليل 989435185 عادل مجاهد عبد الشكور مجاهد

 الخليل الخليل 973172653 مريم حافظ عبد القادر مجاهد

 الخليل الخليل 997109962 محمد حجازي كريم عبد الحميد هيموني

 الخليل الخليل 997109871 الحميد هيمونيحنان ناري عبد 

 الخليل الخليل 958330961 باسم هاشم عبد المنعم جعبه

 الخليل الخليل 911805679 نعمه محمود عبد الرحمن جعبه

 الخليل الخليل 958218885 احمد ديب حسني تميمي

 الخليل الخليل 930184577 اميره ديب حسنس تميمي

 الخليل الخليل 927705152 وائل يوسف محمود رجبي

 الخليل الخليل 995301488 حندق عبد المغني محمود رجبي

 الخليل الخليل 942514787 نادر نبيل عبد الدويك

 الخليل الخليل 943205235 فتحية ياسر صبري الدويك

 الخليل الخليل 988240396 موفق مصباح عبد المعطي ابو منشار

 الخليل الخليل 411483167 علياء ابراهيم محمد ابو منشار

 الخليل الخليل 917871238 محمود حسن محمود صاحب

 الخليل الخليل 933243966 نادره زكريا سليم صاحب
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 الخليل الخليل 858737810 يحيى حمدي حماده المحتسب

 الخليل الخليل 989496229 فيازه اسحق محمد محتسب

 الخليل الخليل 902162437 عصام محمد سالم محمد جعبه

 الخليل الخليل 902162429 عزيه عبد العزيز يوسف الجعبه

 الخليل الخليل 907123095 عمار وائل عبد الفتاح نيروخ

 الخليل الخليل 954269932 نوال عبد الفتاح الشعراوي

 الخليل الخليل 992043125 جمال سليمان عيد قواسمه

 الخليل الخليل 26156422 اروى محمود مرتضى قواسمه

 الخليل الخليل 958213191 سحر عبد الفتاح توفيق صفير

 الخليل الخليل 958213183 رافع عبد الفتاح توفيق ابو مرخية

 الخليل الخليل 28388163 مروان فخري رشدي غانم

 الخليل الخليل 28326882 اخالص رشاد رشدي غانم

 الخليل الخليل 982196032 غاندي محمد عيد عبد العزيز الزغل

 الخليل الخليل 920270147 امني عبد الرحمن علي الزغل

 الخليل الخليل 934990334 نضال محمد سعيد قاعود

 الخليل الخليل 29876828 سهى محمود محمد قاعود

 الخليل الخليل 924615149 عبد الحفيظ صالح شاكر شاور

 الخليل الخليل 958360745 نجاح محمود درويش شاور

 الخليل الخليل 981885833 صبري فريج رجبيشفيق 

 الخليل الخليل 981885247 انعام محمد رجب سعيد رجبي

 الخليل الخليل 989496401 محمد لؤي ربحي علي محتسب

 الخليل الخليل 982062317 ايمان زين الدين محتسب

 الخليل الخليل 983015702 احمد محمود محمد زلوم

 الخليل الخليل 939256368 منى محمد ربيع بدوان زلوم

 الخليل الخليل 982721052 محمد ياقين حماده خليل ابو اسنينه

 الخليل الخليل 934441064 يسرى محمد عيد ابو اسنينه

 الخليل الخليل 977803683 مجدي محمد امين محمد عبد زيتون

 الخليل الخليل 411733835 نسرين وصفي صدقي زيتون

 الخليل الخليل 998090765 بيضمحمد عرفات حسين ابو 

 الخليل الخليل 993065333 وفاء صالح عبد الفتاح ابو بيض

 الخليل الخليل 905670980 اياد شعيب عيسى ادريس

 الخليل الخليل 958365447 هيام محمد رباح ادريس

 الخليل الخليل 958216467 فرج هللا عبد الكريم عبد هللا قيسي

 الخليل الخليل 954258364 قيسيمنى عبد القادر خيري 

 الخليل الخليل 992095554 حسان حسين فياض احريز

 الخليل الخليل 905620779 زهيه عبد الفتاح اسماعيل حريز

 الخليل الخليل 943402875 محمد هشام نعمان الحرباوي

 الخليل الخليل 987583549 احالم عبد الحافظ مصباح الحرباوي

 الخليل الخليل 991866773 الحميد اشمر نتشهايمن يعقوب عبد 

 الخليل الخليل 905129409 رنده شاكر عبد الفتاح اشمر نتشه

 الخليل الخليل 974667966 فواز ربحي احمد غيث

 الخليل الخليل 901164459 نجالء حمدي حماده غيث

 الخليل الخليل 909511560 اياد سليمان سعد حداد

 الخليل الخليل 942503772 حدادريما نبيل عبد الرحيم 

 الخليل الخليل 934980467 سالمه عمر محمد جابر

 الخليل الخليل 982060642 سلوى شحاده حسني جابر

 الخليل الخليل 936597301 عبد الغفار عبد الجواد عبد السميع ابو شرخ

 الخليل الخليل 947726543 نهى عبد الغني محمد ابو شرخ

 الخليل الخليل 909628539 الجواد اسماعيل ادعيساسماعيل عبد 

 الخليل الخليل 908233752 ختام عبد المجيد عبد الودود ادعيس
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 الخليل الخليل 969445360 اسعد محمد احمد جاد هللا ابو رجب

 الخليل الخليل 858652969 تهاني عواد خليل ابو رجب

 الخليل الخليل 949131940 يحيى يوسف محمد عاشور

 الخليل الخليل 906790407 فايزه محمد محمد عاشور

 الخليل الخليل 998020085 مكروم عيد عبد الرحمن مجاهد

 الخليل الخليل 979417680 تغريد زين الدين عبد الحكيم مجاهد

 الخليل الخليل 953378320 نضال محمد ابراهيم احمد غزالي

 الخليل الخليل 969483080 بثينه عبد الرحيم داود غزالي

 الخليل الخليل 904811783 مازن محمد جميل عبد الوهاب نتشه

 الخليل الخليل 35772151 رباب حسن علي اشمر

 الخليل الخليل 906786526 سامر اسماعيل موسى طه

 الخليل الخليل 907622559 لطيفه حافظ ياسين طه

 الخليل الخليل 915023030 محمد عبد الجبار عبد الرحمن فاخوري

 الخليل الخليل 939960555 خوله محمد علي فاخوري

 الخليل الخليل 989381645 نظام عبد المطلب توفيق الزرو

 الخليل الخليل 963211495 منال عبد الحافظ عبد القادر الزرو

 الخليل الخليل 854685997 ضياء الحق ايمن محمد اسحق شاور

 الخليل الخليل 933267460 سناء ابراهيم حسن شاور

 الخليل الخليل 969441039 اكرم فيضي اسحق ابو ارميله

 الخليل الخليل 947940367 فاتنه طعمه ابو رميله

 الخليل الخليل 924615362 حامد محمد اسماعيل يعقوب شاور

 الخليل الخليل 850903881 نداء محمد عمر عبد المغني شاور

 الخليل الخليل 986871481 فريد محمود عارف شرباتي

 الخليل الخليل 908064413 ناهد عايش عبد الرحيم شرباتي

 الخليل الخليل 902601996 عبد الغني محمد عبد الغني شويكي

 الخليل الخليل 900376781 مرفت عبد الرحمن احمد شويكي

 الخليل الخليل 947940375 امين طعمه شاكر ابو ارميله

 الخليل الخليل 28391308 ريما طه شاكر ابو رميله

 الخليل الخليل 958377848 محمد طلب ظاهر دعنا

 الخليل الخليل 946950557 فريحه ديب شحده دعنا

 الخليل الخليل 933243461 باسم عمر عبد هللا اسعيد

 الخليل الخليل 954250791 خلود محمد عز الدين عبد الحميد اسعيد

 الخليل الخليل 958173981 شاكر كامل يحيى مسوده

 الخليل الخليل 23364110 هنا ربيع عمران مسوده

 الخليل الخليل 905128781 زيد زياد عبد الفتاح الهيموني

 الخليل الخليل 908307192 رايه اكرم عبد الكريم الهيموني

 الخليل الخليل 962714077 باسم ذيب عبد الرحمن جعبه

 الخليل الخليل 938519436 سهى حجازي جمال جعبه

 الخليل الخليل 906200824 محمد احمد محمد ابو هدوان

 الخليل الخليل 920278645 روان نبيل محمود ابو هدوان

 الخليل الخليل 942761842 عزمي محمد شحاده عبد الحافظ النتشه

 الخليل الخليل 957571128 ابتسام فهمي سليم نتشه

 الخليل الخليل 944861525 محمد سالم شوقي نايف ابو سريه

 الخليل الخليل 81081093 سمر هاشم محمد رشيد ابو سريه

 الخليل الخليل 998019053 مازن حسن محمد النتشه

 الخليل الخليل 986243244 عايده سليمان سعد النتشه

 الخليل الخليل 934475591 جهاد عبد المنعم محمد ابو زينه

 الخليل الخليل 922654546 روال عمر حسن ابو زينه

 الخليل الخليل 953245644 نضال عبد الفتاح درويش جعبري

 الخليل الخليل 953245628 هنيه سالم شحاده الجعبري
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 الخليل الخليل 934270976 زكريا عبد هللا عصفور اجريوي

 الخليل الخليل 851034058 نسيم عرابي عبد الفتاح جريوي

 الخليل الخليل 982066268 جمال رجب محمود صرصور

 الخليل الخليل 904897170 نداء مكروم عبد الكريم صرصور

 الخليل الخليل 934980459 اسحق عمر محمد جابر

 الخليل الخليل 982060634 رسميه شحاده حسني جابر

 الخليل الخليل 851848861 بهجت فتحي محمد الرجبي

 الخليل الخليل 942503186 امل رشاد يعقوب الرجبي

 الخليل الخليل 988245874 مغربيوليد محمد احمد 

 الخليل الخليل 412065500 ناهده عزت احمد المغربي

 الخليل الخليل 959153073 محمد حازم يحيى مطلق كركي

 الخليل الخليل 901134171 وفاء محمد كمال كامل كركي

 الخليل الخليل 996948444 محمد عصام زكريا عبد الشكور الجعبه

 الخليل الخليل 996945861 يوسف الجعبهعفاف عبد العزيز 

 الخليل الخليل 955771902 ايمن عبد الغني عبد هللا اسعيد

 الخليل الخليل 954256947 سهير عبد الفتاح عيسى الحرباوي

 الخليل الخليل 978067874 مازن عبد الغفار شاور

 الخليل الخليل 905663878 شاديه اكرم سعدي شاور

 الخليل الخليل 944860949 القادر احمدبشار حسن عبد 

 الخليل الخليل 974651358 امنه عبد القادر محمود اللقطه

 الخليل الخليل 975757071 سمير محمد فايز شعبان دويك

 الخليل الخليل 907123509 اسماء خيري شريف دويك

 الخليل الخليل 927285155 صالح حجازي علي الرجبي

 الخليل الخليل 913981825 رجبي احالم نعيم عبد المنعم

 الخليل الخليل 949970271 سمير مغماس عبد العزيز سعافين

 الخليل الخليل 411645104 منى سميح عيسى سعافين

 الخليل الخليل 997000955 حسن ربيع جمعه اسكافي

 الخليل الخليل 27648062 صفاء سليم رباح السكافي

 الخليل الخليل 901541433 مراد رضوان حسان شريف

 الخليل الخليل 850719428 هبه عز الدين حامد الشريف

 الخليل الخليل 981971971 محمد عايد عوض محمد برقان

 الخليل الخليل 954141495 تهاني شفيق برفان

 الخليل الخليل 957577984 قاسم محمد عبد الرحمن زغير

 الخليل الخليل 987581915 رانية يعقوب عبد الكريم زغير

 الخليل الخليل 906286273 نافز سالمه حسن يونس

 الخليل الخليل 997010277 سناء عمر ديب يونس

 تفوح الخليل 999858335 محمود صالح محمود الخمايسه

 تفوح الخليل 976831420 لطيفه احمد محمد الخمايسه

 تفوح الخليل 934425489 نمر جبر محمد ارزيقات

 تفوح الخليل 934425497 ارزيقاتريما جبر محمد 

 تفوح الخليل 976832667 شيحه شاكر سالمه ارزيقات

 تفوح الخليل 976831537 وليد سلمان احمد اسعيد

 تفوح الخليل 906925813 جواهر اسماعيل احمد سعيد

 تفوح الخليل 415163096 منال سلمان احمد اسعيد

 تفوح الخليل 912066792 طه حسين احمد خمايسه

 تفوح الخليل 996821724 حليمه محمد احمد خمايسه

 تفوح الخليل 415158096 صبريه محمد احمد طرده

 تفوح الخليل 934425331 امين علي احمد خمايسه

 تفوح الخليل 963653746 امل محمود محمد خمايسه

 تفوح الخليل 964580963 اميره احمد علي خمايسه
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 تفوح الخليل 997236369 رفيق عبد هللا حسن طرده

 تفوح الخليل 997236328 فاطمه حسين احمد طرده

 تفوح الخليل 934133331 رسميه محمد موسى طرده

 الخليل الخليل 850239328 معتصم جمال الدين سدر

 الخليل الخليل 402113476 ناريمان خليل رضوان سدر

 الخليل الخليل 933238345 بسام جميل خليل دوفش

 الخليل الخليل 903566354 محمد اكرم دوفشسوزان 

 ترقوميا الخليل 920797800 مازن خليل احمد جعافره

 ترقوميا الخليل 952923761 سميره عبد السالم احمد جعافره

 ترقوميا الخليل 850523531 سمر مازن خليل جعافره

 ترقوميا الخليل 905465639 داود سليمان عوده الجعافره

 ترقوميا الخليل 920318094 سليمان الجعافرهلينا داود 

 ترقوميا الخليل 920460268 فاطمه يوسف عوده الجعافره

 ترقوميا الخليل 906287784 محمود عزات محمود طنينه

 ترقوميا الخليل 993721786 امل حسن محمد طنينه

 ترقوميا الخليل 979710738 تيسير محمود عبد الفتاح دبابسه

 ترقوميا الخليل 979710720 محمد دبابسيهرسميه عطيه 

 ترقوميا الخليل 906287750 محمد عزات محمود طنينه

 ترقوميا الخليل 993721778 فتحيه حسن محمد طنينه

 ترقوميا الخليل 940410343 كوثر رجب دياب طنينه

 ترقوميا الخليل 999827520 احمد محمود محمد ابو ساكور

 ترقوميا الخليل 990715955 ساكورشلبيه حسن عبدهللا ابو 

 ترقوميا الخليل 983205360 خليل عبد الفتاح محمد الطرشان

 ترقوميا الخليل 980875983 عايده عبد الرزاق مصطفى الطرشان

 ترقوميا الخليل 959901497 سعدي خليل محمد بدوي

 ترقوميا الخليل 963682760 ساره خليل محمد البدوي

 ترقوميا الخليل 959901471 قباجهنعمه خليل محمد 

 بيت كاحل الخليل 411353634 ثائر ماهر مصباح عقيل

 بيت كاحل الخليل 982040743 حسام عادل موسى العطاونه

 بيت كاحل الخليل 982040719 عادل موسى محمد العطاونه

 بيت كاحل الخليل 906392303 أمل حسن محمد العطاونه

 بيت كاحل الخليل 997252945 عيسى محمد حسين عصافره

 بيت كاحل الخليل 997257449 فاطمه علي محمد عصافره

 بيت كاحل الخليل 915126247 صالح احمد علي صالح

 بيت كاحل الخليل 997255641 خضره صالح محمد صالح

 بيت كاحل الخليل 957621014 يوسف محمد عبد الفتاح العصافره

 بيت كاحل الخليل 938139078 أحمد يوسف محمد العصافره

 القدس القدس 80027220 رابعة محمد مصلح عوض هللا

 القدس القدس 29236130 نبيل محمود يوسف عوض هللا

 القدس القدس 26292805 محمد غالب عرفات خياط

 القدس القدس 80663405 محمود محمد حسن ابو جمل

 القدس القدس 80772478 منذر موسى احمد زماميري

 القدس القدس 27581503 جودات جوده عباسي حشيم

 القدس القدس 34015941 رانية نجاتي عبد الغني حشيم

 القدس القدس 80769466 عرفات عبد محمد جعابيص

 القدس القدس 80642291 حليمة ابراهيم ابو اصبع

 القدس القدس 80455017 عبد هللا فتوح محمد دنديس

 القدس القدس 80881469 خديجة جميل ابراهيم دنديس

 القدس القدس 80377245 صالح محمد حسين بكيرات

 القدس القدس 80740574 ميسون يوسف حسين بكيرات
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 القدس القدس 80379043 خليل محمد موسى عباسي

 القدس القدس 80248545 نهيل عيسى موسى عباسي

 القدس القدس 39583133 محمد حسن محمد عثمان

 القدس القدس 28321354 عثمانافتخار علي اسعد 

 القدس القدس 35660471 حسام محمد موسى عويسات

 القدس القدس 80413552 وليد غالب طالب سلهب

 القدس القدس 27580026 سائدة عمران عمر سلهب

 القدس القدس 35874072 رمزي اسحاق خالد حموري

 القدس القدس 81207680 نظال سليمامن محمد عويسات

 القدس القدس 81207672 محمود محمد عبدوزينب 

 القدس القدس 23348576 عطا هللا عبد العظيم عبد العزيز ابو سرية

 القدس القدس 29184850 نضال عبد العظيم عبد العزيز ابو سرية

 القدس القدس 80257710 عطا محمد عطا ابو غنام

 القدس القدس 34015966 غدير موسى احمد غنام

 القدس القدس 80515539 حسن كالوتي زهير اسماعيل

 القدس القدس 27654391 صفاء ممدوح كالوتي

 القدس القدس 28388494 مرشد محمد حسن راشد عجلوني

 القدس القدس 86074002 نيلي عبد الرحمن خلوي عجلوني

 القدس القدس 80512445 محمد محمود زهران عقل

 القدس القدس 80136690 مريم محمد اسماعيل عطية عقل

 القدس القدس 80231988 شحادةعلي شحادة البتوني

 القدس القدس 80566672 عايده مصباح شحادة البتوني

 القدس القدس 80010028 فيصل محمد سعيد الدايه

 القدس القدس 80779747 عطاف محمود حمود دايه

 القدس القدس 35873991 يحيى محمود داود ابو غنام

 القدس القدس 80354319 غنامشفيقة عطا محمد أبو 

 القدس القدس 80469968 جبريل عبد هللا محمد صباح

 القدس القدس 81060105 حنان عوني عطا صباح

 القدس القدس 80255946 محمد نجيب عباس محمد

 القدس القدس 29193406 عيسى يحيى اسعد محمد

 القدس القدس 80150444 "وصفي فريد تميمي ""محمد نجيب"

 القدس القدس 80538143 نظيفة

 القدس القدس 23470792 ابراهيم محم عليان مشني

 القدس القدس 35773167 غدير محمد مشني

 القدس القدس 28282994 خالد جبريل طاهر مهاني

 القدس القدس 35875566 ميساء علي عبد هللا مهاني

 القدس القدس 80817679 اشرف احمد سالم عويسات

 القدس القدس 943339838 عويساتليلى محمد حسين 

 القدس القدس 80685613 مازن امام عبد الخالق شويكي

 القدس القدس 29848249 عبير عيد محمد شويكي

 القدس القدس 26280206 بالل عودة رجب الرازم

 القدس القدس 25924309 نادية محمد عبد الجواد رازم

 القدس القدس 80134521 نايف كريم حسين رجبي

 القدس القدس 86039294 رائدة عليان عثمان رجبي

 القدس القدس 29178563 ماجد ابراهيم احمد هادية

 القدس القدس 80696636 نادية محمد رشيد هادية

 القدس القدس 80794993 ممدوح يعقوب يحيى ادعيس

 القدس القدس 27648120 ميساء محمد يحيى ادعيس

 القدس القدس 36129237 عماد الدين محمد عبد الحفيظ محتسب

 القدس القدس 80054224 فاتنة عبد الحي اسحق محتسب
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 القدس القدس 27649060 وهيب محمد موسى ابوطير

 القدس القدس 80695182 امينة موسى رشيد ابوطير

 القدس القدس 80665631 اوحيش ابراهيم محمد ابو دهيم

 القدس القدس 86030434 انتصار محمد قاسم ابو دهيم

 القدس القدس 29236098 عمر محمد خضر صياد

 القدس القدس 29236098 اميره محمد عزمي صياد

 القدس القدس 29193778 توفيق وديع احمد شنك

 القدس القدس 80196165 سناء وديع احمد شنك

 القدس القدس 81064503 داود نمر نصر هللا

 القدس القدس 80869670 نفين يوسف عمر نصر هللا

 القدس القدس 80959729 خلدون عدنان عبد الرحمن جويلس

 القدس القدس 80376619 نبيله عبد الرحمن عبد الرحيم جويلس

 القدس القدس 24752107 مهدي اسماعيل حسن ساليمة

 القدس القدس 80056435 ماهرة اسماعيل حسن ابو اسنينة

 القدس القدس 86072774 وائل ابراهيم عبد داود

 القدس القدس 80394703 جمال حسينخولة 

 القدس القدس 80600117 خالد محمد اسماعيل فارس

 القدس القدس 27583335 وفاء اسماعيل فارس

 القدس القدس 80068604 محمد صالح يعقوب حداد

 القدس القدس 80068570 مزين صبحي حداد

 القدس القدس 80408990 يوسف احمد مصطفى عميره

 القدس القدس 80394216 عميره عزيزه داود احمد

 القدس القدس 80040850 يوسف موسى محمد بزبز

 القدس القدس 80890379 حنان يوسف عيسى بزبز

 القدس القدس 28321388 جهاد عودة رجب رازم

 القدس القدس 28392033 هناء يوسف عطا هللا رازم

 القدس القدس 80305097 بسام محمد عارف ناصر الدين

 القدس القدس 80305071 خليل عبد الغني ناصر الدينفاطمه 

 القدس القدس 80604598 عمر محمد محمود بيضون

 القدس القدس 80895279 باسمه احمد محمد بيضون

 القدس القدس 80379662 أحمد عيسى اسماعيل حنش

 القدس القدس 86064631 رنا ناجي اسماعيل حنش

الكريمعبد  ""محمدوليد"" عبد الكريم"  القدس القدس 27500685 "شويكي 

 القدس القدس 80484017 منور عرابي الشويكي

 القدس القدس 86090560 توفيق محمد أحمد شقيرات

 القدس القدس 81035966 ليلى محمد عز شقيرات

 القدس القدس 28283570 نادر فوزي محمد شمسيه

 القدس القدس 36129484 عبله عزمي رشيد شمسيه

 القدس القدس 33667841 زكريا ياسين غزاوييونس 

 القدس القدس 80723463 فوزي محمود محمد عباسي

 القدس القدس 80814184 مها داود عباسي

 القدس القدس 29176450 خالد محمد عبد الجواد اسماعيل قيس

 القدس القدس 29176450 تسنيم خليل محمد قيس

 القدس القدس 23349533 محمد عبد حسن عويسات

 القدس القدس 80578156 حلوة عبد حسن حساسنة

 القدس القدس 40417594 علي احمد محمد عوده

 القدس القدس 86016920 كفاح سمير عزت عوده

 القدس القدس 35660091 رامي ابراهيم محمد مجاهد

 القدس القدس 80595846 فاطمة محمد علي عبد ىالرحيم مجاهد

 القدس القدس 86967502 الرازمسعدي عبد الجبار سعيد 
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 القدس القدس 80717713 ابتسام محمد عاشور سعيد الرازم

 القدس القدس 80610173 سلطان عبد هللا سعيد كرمي

 القدس القدس 80754526 بنان حسين سعيد

 القدس القدس 80542210 يوسف محمد عبد هللا مشعل

 القدس القدس 81054041 نجات عبد الرحمن احمد مشعل

 القدس القدس 80317456 عدنان صالح علي دودو

 القدس القدس 80317415 فاطمة صالح علي عبد العال

 القدس القدس 301501649 ممدوح بدوي مصباح زاهدة

 القدس القدس 80197130 فخرية محمود محمد زاهدة

 القدس القدس 80522543 عيسى صالح محمود ابو خروب

 القدس القدس 80793102 خروبربحية محمد احمد ابو 

 القدس القدس 81093122 عيسى هشام حسن ساليمة

 القدس القدس 21509658 اسماء محمد جمال ساليمة

 القدس القدس 81003428 عبد المجيد ماجد عبد المجيد سدر

 القدس القدس 80785785 ابتهاج مرشد عاشور سدر

 القدس القدس 900729310 ذياب موسى ذياب سليمان

 القدس القدس 938802022 نايفة محمود سليمان

 القدس القدس 80426182 حمدي عرفات محمد ابو ارميلة

 القدس القدس 25804527 سحر خليل حسن ابو ارميلة

 القدس القدس 80075658 رضوان محمد عباس صب لبن

 القدس القدس 80539190 انصاف عبد السالم عباس صب لبن

 القدس القدس 26282608 حجيروسيم عبد هللا ابراهيم 

 القدس القدس 80667793 ربيعه محمد حسين حجير

 القدس القدس 80582984 ناصر احمد مصطفى عوض

 القدس القدس 26281667 اريج فهمي خليل عوض

 القدس القدس 66576661 داود ربحي بيتوني

 القدس القدس 80298557 دينا رشيد عبد الحق بيتوني

 القدس القدس 66178823 انور جمجومانور عبد الكريم 

 القدس القدس 80261951 منى انور محمد جمجوم

 القدس القدس 27500636 غالب ابراهيم عبد القادر ابو ريان

 القدس القدس 28392710 ايمان محمد ابراهيم ابو ريان

 القدس القدس 80481328 محمد ناجي عبد الجواد عبد هللا شويكي

 القدس القدس 80246945 شويكيشادية حسن مرتضى 

 القدس القدس 80628639 علي احمد عثمان عثمان

 القدس القدس 81090466 امنة عيسى علي عثمان

 القدس القدس 80574056 بسام احمد حسين شقيرات

 القدس القدس 81098535 سعاد صالح امين شقيرات

 القدس القدس 23437395 ادريس محمد يحيى عبد المجد شلودي

 القدس القدس 28324101 اناس ربحي سعيد شلودي

 القدس القدس 80776222 محمد حسين محمد محفوظ

 القدس القدس 80735533 عدله علي عبد الرحمن محفوظ

 القدس القدس 26158220 داود محمود داود عباس

 القدس القدس 80336811 كريمه علي محمد عباسي

 القدس القدس 80391139 خالد حامد إبراهيم أبو حامد

 القدس القدس 80809312 رهام موسى خليل ابو حامد

 القدس القدس 40410714 محمد رجائي يوسف زالطيمو

 القدس القدس 80733785 خوله يونس زالطيمو

 القدس القدس 80394992 عودة سليمان عبدهللا عطون

 القدس القدس 80152788 لمعة ابراهيم حسن عطون

 القدس القدس 26157818 أسعد مهنانضال أمين ابراهيم 
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 القدس القدس 80314321 أمينة علي محمد أسعد مهنا

 القدس القدس 80150824 وسيم صالح محمد اسمر

 القدس القدس 28385441 عبيده عبد الحليم احجازي اسمر

 القدس القدس 80170640 وليد حمادة جوالني

 القدس القدس 80600289 خولة حسن جوالني

 القدس القدس 80678550 فرحات علي طويلصالح 

 القدس القدس 81055071 ميسر عبد الرحمن عبد الحميد طويل

 القدس القدس 80478811 يوسف محمد خالد قاسم

 القدس القدس 80891153 فدوى عبد القادر خضر قاسم

 القدس القدس 80251325 هند حامد ابراهيم حداد

 القدس القدس 80250152 فايزة حامد ابراهيم تميميي

 القدس القدس 29181823 محمد صالح عبد السالم صبحي

 القدس القدس 80772445 سائد محمد عبد هللا صبحي

 القدس القدس 24710766 عبد الوهاب عبد هللا محمد سلمان

 القدس القدس 80358765 ربيحة عبدهللا عبد النبي سلمان

 القدس القدس 80725401 ناصر احمد ديب ناصيف .

 القدس القدس 80761729 امل موسى عوض ناصيف

 القدس القدس 80509623 كامل عبد العزيز محمد نابلسي

 القدس القدس 80296171 فهمية عمر محمود نابلسي

 القدس القدس 80764640 ماجد رضوان ساليمه

 القدس القدس 80655293 نايفة محمد ساليمه

 القدس القدس 80289036 سامي احمد ابراهيم دويك

 القدس القدس 80722614 وفاء ابراهيم دويك

 القدس القدس 80403207 ايمن امين اسحق بدريه

 القدس القدس 86018500 لمعه هشام علي بدريه

 القدس القدس 26402792 مروان عبد المعطي شكري نيروخ

 القدس القدس 34969303 تهاني عباس جودة نيروخ

 القدس القدس 80227960 نتشةواصف سعيد يوسف 

 القدس القدس 80661630 ليندا فياض ديب نتشة

 القدس القدس 80426166 سيفان عرفات محمد ابو رجيله

 القدس القدس 26281824 الهام سعيد عبد ابو رجيله

 القدس القدس 40991374 رافت محمد اسحق صبري عسيله

 القدس القدس 40991382 حمزة محمد اسحق صبري عسيله

 القدس القدس 80276546 محمد موسى احمد نوفل

 القدس القدس 80496102 نهلة عبد الرحمن نوفل

 القدس القدس 34557496 موسى محمد داود الفي

 القدس القدس 81048571 نهلة محمد موسى الفي

 القدس القدس 80773765 علي حسن حسين شقيرات

 القدس القدس 81074320 فاطمة مصطفى شقيرات

 القدس القدس 934440652 غالب علي راشد الشويكي

 القدس القدس 80150055 انعام طه رضوان اشويكي

 القدس القدس 80114796 خليل يونس خليل ناصر الدين

 القدس القدس 80125842 فاطمة عبد الرحمن توفيق ناصر الدين

 القدس القدس 23260730 جواد محمد موسى دبش

 القدس القدس 80472277 دبشحفيظة حسن جابر 

 القدس القدس 80661820 موسى علي عابد عبيدية

 القدس القدس 80659246 رحاب محمد احمد عبيدية

 القدس القدس 80161896 بسام ابراهيم محمد صافي

 القدس القدس 80673601 رابعة علي مصطفي صافي

 القدس القدس 80274962 فوزي محمدخميس رجبي
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 القدس القدس 80436330 رجبيسناء نعمان 

 القدس القدس 80167067 خليل راتب محمد ابو هدوان

 القدس القدس 80228430 ماهرة يحيى حسن ابو هدوان

 القدس القدس 80747496 ايوب محمد طلب جعابيص

 القدس القدس 80770159 رسميه جميل حعابيص

 القدس القدس 86919198 رمضان محمد يوسف حروب

 القدس القدس 81038861 ماجد عمر حروبفاطمة 

 القدس القدس 80045479 زهير محمد نعمان عوض هللا

 القدس القدس 81056350 نادية جمال عوض هللا

 القدس القدس 80882723 زاهر زيدان حسين أبو هدوان

 القدس القدس 32714313 "أبو هدوان ""محمد زهير""سهام اياد"

 القدس القدس 80200959 جمال اسماعيل يعقوب حجازي

 القدس القدس 80485246 سهام احمد علي حجازي

 القدس القدس 80574221 وليد محمد عبد هللا شرخي

 القدس القدس 80155161 مريم محمد صالح سرخي

 القدس القدس 80109549 فضل جودة راشد جابر

 القدس القدس 80450919 منى عبد الحميد رباح جابر.

 القدس القدس 80383045 الشكور زغيراسد يونس عبد 

 القدس القدس 80678873 فاتنة حسن عثمان زغير

 القدس القدس 80400393 امين درويش مفضي عطون

 القدس القدس 80640972 سوزان فايز محمد عطون

 القدس القدس 23438807 هاني محمود فهمي شريف

 القدس القدس 34065185 شرين علي زكريا شريف

 القدس القدس 80443971 حمادة مصطفى طهمصطفى 

 القدس القدس 81043812 سارة محمود حسين طه

 القدس القدس 26294892 خالد محمد خليل ابو فرحة

 القدس القدس 80359482 منى محمد خليل ابو فرحة

 القدس القدس 80695158 رضوان بكر عبد الطويل

 القدس القدس 80016066 امال رضوان بكر طويل

 القدس القدس 80302565 علي محمود علي سويلم

 القدس القدس 80393440 رائدة محمد أحمد سويلم

 القدس القدس 80882871 مرشد محمد خضر ساليمة

 القدس القدس 21834981 هداية محمد خضر ساليمة

 القدس القدس 80651052 جمال احمد محمد قمبر

 القدس القدس 80811359 نجاح سميح يوسف قمبر

 القدس القدس 34058933 يونس محي الدين يونس سالق

 القدس القدس 901410738 تماضر سعد رشيد سالق

 القدس القدس 86088697 علي حسين محمد عويسات

 القدس القدس 80573397 نعمة احمد محمود عويسات

 القدس القدس 27648294 غسان عمر حسن اشمر

 القدس القدس 81045478 سميره جودت سليم اشمر

 القدس القدس 35771427 علي زياد عيد غيث

 القدس القدس 80550569 مفيدة عيد محمد غيث

 القدس القدس 80219637 عمر ابراهيم احمد حسن

 القدس القدس 80219603 حميدة عيد ربيع حسن

 القدس القدس 80790512 جواد رفيق راشد شويكي

 القدس القدس 86058955 غادة رافت محمد شويكي

 القدس القدس 80642283 عيسى ابراهيم علي جعابيص

 القدس القدس 80628720 فاطمة احمد حسين جعابيص

 القدس القدس 80460074 عمر نواف حسين سلواني
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 القدس القدس 81081986 حسين منصور حسين سلواني

 القدس القدس 80114721 فايز عبد الكريم عبد الجليل بدر

 القدس القدس 80752553 منى محمود محمد بدر

 القدس القدس 81034811 عباس محمود عباس العباسي

 القدس القدس 80107337 دينا عبد محمد عباسي

 القدس القدس 988393880 عارف حسين محمد مشاهره

 القدس القدس 985261080 فايزة محمد علي مشاهره

 القدس القدس 81001554 عبد المعز موسى عبد العزيز شويكي

 القدس القدس 40727703 ايمان مفيد احمد شويكي

 القدس القدس 80705197 فايز محمود عبد الجواد اسعيد

 القدس القدس 23349145 "اسعيد"" محمد زهير"" وفاء"

 القدس القدس 80665573 عارف عبد محمد قنبر

 القدس القدس 86012952 جليلة محمد حسين قنبر

 القدس القدس 28283729 نادر محمد عبد الفتاح نتئشة

 القدس القدس 86926086 ايمان احمد محمود نتشة

 القدس القدس 80651771 حسين رمضان شتيوي شقرات

 القدس القدس 86030889 جملية امين علي شقيرات

 القدس القدس 80584105 نعمان محمدعلي ربايعة

 القدس القدس 80556673 نعمة محمد ربايعة

 القدس القدس 80308703 الغني سنقرطعصام احسان عبد 

 القدس القدس 80117427 نوال عبد الرحيم احمد سنقرط

 القدس القدس 80376627 جمال عبد الرحمن عبد الرحيم ابو هدوان

 القدس القدس 80760465 رجاء محمد حسن ابو هدوان

 القدس القدس 80574247 خالد محمد عبد هللا سرخي

 القدس القدس 86024056 فلاير محمد احمد سرخي

 القدس القدس 27648385 عبدالغني داود رشدي بختان

 القدس القدس 21834544 تغريد أسيد رشدي بختان

 القدس القدس 80711963 ياسر يعقوب عبد الكريم ابو تركي

 القدس القدس 80969579 نادية علي عبد اللطيف ابو تركي

 القدس القدس 80144132 رشدي علي محمد عابدين

 القدس القدس 80215858 عبيدة اسماعيل عابدين

 القدس القدس 80081995 محمد حسين فايز حسين ابو وهدان

 القدس القدس 80660293 حياة عبد هللا أحمد ابو وهدان

 القدس القدس 35879139 عبد الكريم رمضان يونس سنقرط

 القدس القدس 907042279 شرين رضوان امين سنقرط

 القدس القدس 80211139 الرزاق رزق خليل العجلونيعبد 

 القدس القدس 80892458 هناء عبد الجواد العجلوني

 القدس القدس 80464936 "اسحقموسى جاعوني ""محمدرمضان"""

 القدس القدس 80464910 فاطمةرشيد الجاعوني

 القدس القدس 80644149 سامي عطا حسن جعابيص

 القدس القدس 66172875 امل سامي عطا جعابيص

 القدس القدس 23363518 حسين محمد موسى مشعل

 القدس القدس 26407882 دالل إبراهيم أحمد مشعل

 القدس القدس 80131097 صبح بدر صبح رجبي

 القدس القدس 80311194 سيرت اسحق محمد رجبي

 القدس القدس 80799034 محمد حسين علي عالن

 القدس القدس 81034704 يسرى محمد علي عالن

 القدس القدس 34058719 سمير محمود شحادة عودة

 القدس القدس 80435100 مريم محمد نمر عودة

 القدس القدس 80470198 رياض علي محمد عويضة
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 القدس القدس 86052776 سناءعلي عويضة

 القدس القدس 26155721 رافت خميس علي منى

 القدس القدس 80769078 حليمة احمد ابراهيم منى

 القدس القدس 80554678 عمر عبد الغفار عبد اللطيف شرباتي

 القدس القدس 81055667 فاطمة يحيىى عبد اللطيف شرباتي

 القدس القدس 28325017 احمد محمد حمدان سالمة

 القدس القدس 900724303 وضحة محمد سالمة

 القدس القدس 27675339 ناصر عبد هللا احمد عليان

 القدس القدس 86924479 شعبان يوسف عليان زبيدة

 القدس القدس 80578214 محمد سليمان ابراهيم شقيرات

 القدس القدس 80763592 عيسى محمود عيسى ربايعة

 القدس القدس 23306046 صالح محمد صالح ابو خروب

 القدس القدس 80629116 امل علي محمد ابو خروب

 القدس القدس 65652554 محمد اديب محمد عابدين

 القدس القدس 81203234 ايمان عيسى داود عابدين

 القدس القدس 80429020 عدنان علي عبد العزيز أسنينة

 القدس القدس 80113723 فاتنة رضوان عطا ابو سنينة

 القدس القدس 81018632 خالد حسين محمد سرور

 القدس القدس 901418194 رائدة محمد سرور

 القدس القدس 80476203 حمودةعيسى محمود عطية 

 القدس القدس 81064016 اسماء الياس محمد صالح حمودة

 القدس القدس 80306681 عبد هللا يوسف موسى ابو اسبيتان

 القدس القدس 80543945 ميسر حسين سليم ابو الهوى

 الشيخ سعد القدس 907306724 احمد داود محمد عويسات

 الشيخ سعد القدس 999618663 غاليه داود محمد عويسات

 الشيخ سعد القدس 999618655 وفاء داود محمد عويسات

 بيت حنيا البلد القدس 80063845 عايدة حسن حسين النتشة

 بيت حنيا البلد القدس 946855947 سامي حسن عليان النتشة

 بيت حنيا البلد القدس 81092686 عبد الجيد سليمان النتشة

 الزعيم القدس 942967738 غاليةمان خليل عجرم ابو 

 الزعيم القدس 954390845 الماظة حسين ابوغالية

 الزعيم القدس 39314430 محمد عبد المعطي زيدان نتشة

 الزعيم القدس 992041657 خولة علي اسماعيل غنيم

 الزعيم القدس 942967753 موسى خليل عجرم ابو غالية

 الجيب القدس 31532542 حسن حمادة حسين هللا

 الجيب القدس 80823875 نفين جميل فؤاد هلل

 الجيب القدس 40070153 جمال هشام احمد ابو رميلة

 الجيب القدس 200724631 اية عبد المحميد محمد ابو رميلة

 الجيب القدس 942306911 شاهر عبد القادر عبد الرحمن ابو حمود

 الجيب القدس 904588936 رشاد ربحي عبد الرحمن شعابنة

 الجيب القدس 974676421 فاطمة علي عبد الرحمن شعابنة

 بيت دقو القدس 994010155 محمد جبر سليمان مرار

 بيت دقو القدس 998580179 نزهه عزيزة سرحان سليمان مرار

 القدس القدس 911665669 نعمتي عبد هللا اسعد خياط

 القدس القدس 914642558 عايد عودة عبد العزيز غزاونة

 القدس القدس 996303855 دالل اديب داود غزاونة

 ابو ديس القدس 908335128 احمد داود احمد الخنافسة

 ابو ديس القدس 948912134 امل صالح احمد الخنافسة

 ابو ديس القدس 952973345 ماجده محمود خليل الخنافسة

 ابو ديس القدس 851464719 محمود فايز محمد جفال
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 ابو ديس القدس 932015845 جفالنعمه جميل محمد 

 ابو ديس القدس 944780360 نهى يوسف أحمد عياد

 ابو ديس القدس 959556184 محمد داود حسن عياد

 ابو ديس القدس 946091915 همام علي إبراهيم عياد

 ابو ديس القدس 945297760 انتصار علي خليل عفانة

 ابو ديس القدس 852329267 زينب برهان خليل عياد

 ابو ديس القدس 411580467 خضر حسين جوهر حسن

 ابو ديس القدس 973652316 أحمد خضر حسين جوهر

 ابو ديس القدس 959786542 حلوه علي جوهر حلبيه

 ابو ديس القدس 851300301 سمير ابراهيم حسن عياد

 ابو ديس القدس 911674455 ماهر حسن محمد جفال

 ابو ديس القدس 932005143 جهاد عمر داود ابو هالل

 قلنديا البلد القدس 080605629 رافت جودت مصطفى عوض هللا

 قلنديا البلد القدس 080732084 انعام علي محمد عوض هللا

 بيت سوريك القدس 956476121 راجي لطفي عيسى دار الشيخ

 بيت سوريك القدس 410410187 روجينا عبد القادر عيسى دار الشيخ

 بيت سوريك القدس 850489774 علي صافيمحمد احمد 

 بيت سوريك القدس 991085143 نعمه صالح حسين صافي

 السواحرة القدس 080351850 نائل محمد احمد عبيدات

 السواحرة القدس 028193845 مها عبد محمد عبيدات

 السواحرة القدس 066725532 لؤي كايد محمد شقيرات

 السواحرة القدس 322421645 شرين حسين محمد مشاهره

 بيت سوريك القدس 944812213 محمد شرف محمد قنديل

 السواحرة القدس 080578313 جمال محمد حسن مشهري

 السواحرة القدس 024713307 عايده حسين محمد مشهري

 السواحرة القدس 081034712 عماد محمد علي عالن

 السواحرة القدس 907050652 فايزه داود محمد عالن

 بيت سوريك القدس 907893937 محمد ابراهيم الجملكريم 

 العيزرية القدس 958700668 جمال حسن احمد الزغاري

 العيزرية القدس 942856766 ابتسام صالح احمد الزغاري

 العيزرية القدس 080286271 نعيم عبده عبده جويلس

 العيزرية القدس 080344948 نادية حسن عبد هللا جويلس

 العيزرية القدس 943502765 اللطيف الشرباتي سمير عيسى عبد

 العيزرية القدس 906481122 حنان يحيى عبد اللطيف الشرباتي

 العيزرية القدس 911660553 رائد سمير عيسى الشرباتي

 العيزرية القدس 958706145 حربي نمر مصطفي عيد

 العيزرية القدس 933201717 سميحه علي عيسى عيد

 العيزرية القدس 904101961 عيدميساء حربي نمر 

 القدس -جبع  القدس 947749537 خضر محمد موسى كعابنه

 القدس -جبع  القدس 998990436 امينه شريجي كايد كعابنه

 العيزرية القدس 945322642 عاطف رشيد موسى زرعي

 القدس -جبع  القدس 947603767 عصام محمد مطلق بشارات

 القدس -جبع  القدس 961227675 شمعة يوونس عليان بشارات

 العيزرية القدس 973710387 علي اسماعيل يوسف كرد

 العيزرية القدس 081051468 نجوى اسماعيل يوسف صندوقة

 العيزرية القدس 958173254 ريما يوسف صادق الكرد

 العيزرية القدس 900432295 نسيم زكريا خليل خلف

 العيزرية القدس 966805442 صفاء محمود صالح خلف

 العيزرية القدس 948408596 سامح وائل صالح زغير

 العيزرية القدس 978231058 تغريد حافظ عبد الحفيظ زغير
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 العيزرية القدس 914601711 مرفت محمد امين صالح الزغير

 العيزرية القدس 941131146 ابراهيم رباح موسى زرعي

 العيزرية القدس 985892165 امينه سليمان احمد زرعي

 العيزرية القدس 985892132 مريم سليمان احمد الهلسه

 العيزرية القدس 026147348 رمضان ربحي رمضان حلواني

 العيزرية القدس 037178183 رباب اسحق محمود حلواني

 العيزرية القدس 901029587 اشرف عبد الفتاح شحاده هيموني

 العيزرية القدس 996220950 ليلى عبد الغني عبد الرحمن هيموني

 عناتا القدس 902846369 محمود محمد حسن حمدان

 عناتا القدس 080295231 هشام جميل مراد ابو عوده

 عناتا القدس 081093056 هناء شحاده احمد ابو عوده

 عناتا القدس 991240789 عبد الكريم مصطفى محمد علوي

 عناتا القدس 946808003 ايمان محمد عيسى علوي

 عناتا القدس 026281147 جميل احمد حمدان الرفاعيسهى 

 عناتا القدس 946822863 محمود مصطفى علي اعليان

 عناتا القدس 850873951 هيام محمد احمد اعليان

 عناتا القدس 021740675 عوض عوني عبد الجواد جوالني

 عناتا القدس 080014103 سهام محمد عبد الرحيم جوالني

 عناتا القدس 301498010 ابراهيم جوالنيميساء اسماعيل 

 عناتا القدس 301147757 مجد خضر مصباح رشق

 عناتا القدس 080515224 خيريه سعيد علي رشق

 عناتا القدس 902845932 سعيد محمد سعيد ابراهيم

 عناتا القدس 975716044 فتحية محمد عثمان ابراهيم

 عناتا القدس 942140948 محمد سعيد خميس ابراهيم

 بيت اكسا القدس 978517589 نبيل يوسف حسين حبابه

 بيت اكسا القدس 905613634 تهاني فتحي ياسين حبابه

 عناتا القدس 080240344 هشام اسحق عبد السميع نتشه

 عناتا القدس 029875341 خلود هشام اسحق نتشه

 مخماس القدس 991134438 نواف فزاع حميدي عبد هللا

 مخماس القدس 996058277 احمد عبد هللاانشراح محمود 

 الجديرة القدس 988596540 هشام حبيب محمود اتيم

 الجديرة القدس 991215757 سهى حلمي اسعد اتيم

 بيت عنان القدس 902898915 محمد عزات خليل جمهور

 بيت عنان القدس 940083546 سميرة محمد ذيب جمهور

 حزما القدس 962737771 فتحي محمد أحمد صالح الدين

 حزما القدس 080868490 نجيه محمد أحمد ابو الهوي

 حزما القدس 974750531 فايزه سالم موسى صالح الدين

 حزما القدس 991422510 حميدة عبد الحميد حمد مبارك

 بيت عنان القدس 993551142 هشام احمد ابراهيم جمهور

 بيت عنان القدس 939275830 نديه فرح نعيم جمهور

 بيت عنان القدس 945078582 علي مصطفى حسين حميد

 بيت عنان القدس 026290056 فاطمه محمد سليمان حميد

 حزما القدس 414844720 عبد هللا كامل عبد العزيز ابو حلو

 حزما القدس 962601647 سهيله حسن عبد هللا ابو حلو

 حزما القدس 938373941 احمد محمد احمد صبيح

 حزما القدس 962601654 هللا صبيحمراسلة حسن عبد 

 الرام وضاحية البريد القدس 080434632 بسام عبد الحميد امين الجعبة

 الرام وضاحية البريد القدس 086009271 هيفاء بسام عبد الحميد الجعبة

 ام اللحم القدس 900088485 خليل الفي خليل فقيه

 ام اللحم القدس 996500286 نهاد محمد صالح حوشيه
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 الرام وضاحية البريد القدس 080684467 محمد طاهر دياب موسى دكيدك

 الرام وضاحية البريد القدس 040996449 ناديه محمد طاهر دياب دكيدك

 الرام وضاحية البريد القدس 080819725 جميله صالح الدين اسماعيل دكيدك

 الرام وضاحية البريد القدس 988997532 مصطفى احمد عوده عزاونة

 الرام وضاحية البريد القدس 988997573 مريم احمد عودة عزاونة

 الرام وضاحية البريد القدس 988991824 طليعة احمد عودة عبد القادر

 الرام وضاحية البريد القدس 080639180 ماجد عز الدين حامد ابو عصب

 الرام وضاحية البريد القدس 036130227 بهاء الدين ماجد عز الدين ابو عصب

 الرام وضاحية البريد القدس 080218423 فايزة اسماعيل ابو عصب

 الرام وضاحية البريد القدس 988992731 زياد سامي محمد جبر

 الرام وضاحية البريد القدس 988995221 نواهر محمد عطيه خضور

 الرام وضاحية البريد القدس 080101736 رياض بدوي حسن غيث

 الرام وضاحية البريد القدس 080385404 جواهر جميل غيث

 الرام وضاحية البريد القدس 034866194 عمار رياض بدوي غيث

 الرام وضاحية البريد القدس 947726709 نبيل محمد امين محمد عيد زيتون

 الرام وضاحية البريد القدس 080810062 خلود فوزي محمد اكرم زيتون

 الرام وضاحية البريد القدس 901146779 محمد طارق عبد المنعم عبد الحليم وزوز

 الرام وضاحية البريد القدس 964437826 شكرية شكري مصطفى وزوز

 الرام وضاحية البريد القدس 921554283 وفاء شحدة يوسف وزوز

 الرام وضاحية البريد القدس 025802828 صالح الدين محمد ناصر سلهب

 الرام وضاحية البريد القدس 040415457 هبة ابراهيم عبد الكريم سلهب

 الرام وضاحية البريد القدس 026144527 محمد مهدي عبد الرحمن سلمان صب لبن

 الرام وضاحية البريد القدس 036083038 سماح غالب دياب صب لبن

 الرام وضاحية البريد القدس 850989096 حمزة عبد الخالق عزات سلهب

 الرام وضاحية البريد القدس 945576387 سارة عبد الخالق عزات سلهب

 الرام وضاحية البريد القدس 080543283 سليمان عارف سليمان باسطي

 الرام وضاحية البريد القدس 040998270 فادي موسى حسن المصري

 الرام وضاحية البريد القدس 080782881 هدى محمود صالح المصري

 ابو النوار القدس 950708636 محمد خميس محمد بسيسات

 ابو النوار القدس 901759241 امنه محمد ابراهيم بسيسات

 بير نباال القدس 080770068 علي عامر محمد ابو عرقوب

 بير نباال القدس 086052164 فريزة فايز طه ابو عرقوب

 بير نباال القدس 961560539 علي حسين سحيمان عرب الكعابنه

 نباالبير  القدس 998470538 فاطمه محمود علي كعابنه

 بير نباال القدس 043133610 امير محمد عبدو السيوري

 بير نباال القدس 066685793 هبه محمد يحيى رمضان السيوري

 بدو القدس 996228151 يوسف عطا سليم خضور

 بدو القدس 985865435 نهلة حسين احمد خضور

 بدو القدس 951827658 منير احمد عبد العزيز منصور

 بدو القدس 974046765 منصورمنى صابر يوسف 

 بدو القدس 990870156 خالد سليمان جابر ابو عيد

 بدو القدس 942960949 جنان محمود ابراهيم حمدان

 عرب الجهالين القدس 996345484 ابراهيم ارحيل سالم الهرش

 عرب الجهالين القدس 992733972 مريم موسى درويش الهرش

 عرب الجهالين القدس 852162197 سارة ابراهيم ارحيل الهرش

 بدو القدس 902850759 أحمد محمد إبراهيم منصور

 بدو القدس 990870818 محمد إبراهيم محمد منصور

 بدو القدس 902850767 رياض محمد إبراهيم منصور

 بدو القدس 951827674 الفي احمد عبد العزيز منصور

 قطنه القدس 981105752 يوسف احمد يوسف طه
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 قطنه القدس 996502134 خليل اسماعيل محمد اسماعيل حوشية

 قطنه القدس 996101580 باسمه موسى محمود اسماعيل حوشية

 قطنه القدس 981105240 اسماعيل أحمد اسماعيل شماسنه

 قطنه القدس 981295397 شريفة يونس موسى الشماسنه

 قطنه القدس 996105631 ابراهيم محمود عوض شماسنه

 قطنه القدس 996105664 محمود عوض أحمدامنه 

 قطنه القدس 924645245 محمد أحمد ذياب فقيه

 قطنه القدس 924647928 جميلة سعيد محمد فقيه

 قطنه القدس 907666689 خلود محمد أحمد فقيه

 القبيبة القدس 963015839 أحمد ابراهيم محمود فقيه

 القبيبة القدس 904307204 فايزه ابراهيم حسن فقيه

 القبيبة القدس 985860931 ماهر حسين حسني حموده

 القبيبة القدس 985860923 سميه محمود احمد حموده

 القبيبة القدس 942961087 فايقه نعيم ابراهيم حموده

 القدس -رافات  القدس 945725851 ناجح اسماعيل ابراهيم طه

 القدس -رافات  القدس 975730359 نداء صبحي يونس طه

 القدس -رافات  القدس 945725745 فايق ساكب ابراهيم عمر

 القدس -رافات  القدس 965060452 خولة عارف صالح عمر

 كفر عقب القدس 086073343 اسامه رشدي حمدي تميمي

 كفر عقب القدس 080566953 نادره عبد المنعم نعمان تميمي

 كفر عقب القدس 066176710 رئال ماهر شارك عوده

 كفر عقب القدس 986427755 فتحي شعبان العريضفاطمه 

 كفر عقب القدس 852763887 رزان محمد فواز محمد عوده

 كفر عقب القدس 080353923 فؤاد حامد رمضان الطوري

 كفر عقب القدس 036131696 عبير صدقي عزات الطوري

 كفر عقب القدس 066181827 محمد فضل جودت جابر

 كفر عقب القدس 201580297 تغرير موسى مرتضى جابر

 كفر عقب القدس 080156664 فيصل رسمي صبح أبورميلة

 كفر عقب القدس 080074404 ميسون مطلق محمد أمين أبورميلة

 كفر عقب القدس 080776487 محمد امين محمد اللو

 كفر عقب القدس 080731367 فاروق شفيق صادق عنبتاوي

 كفر عقب القدس 080292295 وفاء محمد حيدر عنبتاوي

 كفر عقب القدس 080729189 محمود علي محمود خطيب

 كفر عقب القدس 080644347 رحاب علي محمود خطيب

 كفر عقب القدس 080800105 فلاير محمد محمود خطيب

 كفر عقب القدس 080427917 جمعة علي عبد العزيز عبد العزيز

 عقبكفر  القدس 080072879 فاطمه علي عبد العزيز شويكي

 كفر عقب القدس 080124316 عايده عبد المجيد محمد عبد العزيز

 كفر عقب القدس 080161490 عبد الكريم محمود رشيد غنيم

 كفر عقب القدس 081009821 ايمان نمر حسين غنيم

 كفر عقب القدس 080593247 زهير فايز امين مجاهد

 كفر عقب القدس 080484611 سهام موسى رجب مجاهد

 كفر عقب القدس 080806375 صادق سليم ابو غلوساياد 

 كفر عقب القدس 086061348 حليمه محمد خليل ابو غلوس

 كفر عقب القدس 080521727 فهد نوح يوسف زغير

 كفر عقب القدس 027658053 تغريد عبد العفو زغير

 كفر عقب القدس 080101520 نفوز عثمان حسن يغمور

 كفر عقب القدس 086945714 عماد محمد يوسف زغير

 كفر عقب القدس 086057809 نيفين عبد العفو عبد الرؤوف زغير

 كفر عقب القدس 080253628 اكرام عثمان حسن عايش
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 كفر عقب القدس 027583467 محمد ياسين محمد عابدين

 كفر عقب القدس 034861120 شرين محمد فالح عابدين

 كفر عقب القدس 028192581 اسامة عصام اسماعيل سلهب

 كفر عقب القدس 080666787 فهيمة عرفات عثمان سلهب

 كفر عقب القدس 080166945 ناصر تحسين علي سلهب

 كفر عقب القدس 080696248 الهام نظام عبد الحميد سلهب

 بيت اجزا القدس 998640247 علي عيد مصطفى سالم

 بيت اجزا القدس 949685739 سميره احمد مصطفى سالم

 نحالين بيت لحم 981942139 حسن ناجي محمود نجاجرة

 نحالين بيت لحم 981940430 جميلة موسى عبد القادر نجاجرة

 نحالين بيت لحم 987111853 عليا يوسف علي نجاجرة

 نحالين بيت لحم 965428931 خولة محمود محمد شكارنة

 نحالين بيت لحم 973443435 غانم محمد خليل شكارنة

 نحالين بيت لحم 915032775 خليل شكارنة حنان محمد

 نحالين بيت لحم 80460231 فوزي بدر ذيب نجاجرة

 نحالين بيت لحم 80477003 رتيبة احمد موسى نجاجرة

 نحالين بيت لحم 80825102 نادية مسلم موسى نجاجرة

 نحالين بيت لحم 978347128 ماجد محمود يوسف فنون

 نحالين بيت لحم 992540252 سماهر جمال حسن فنون

 نحالين بيت لحم 980710941 انتصار محمود يوسف فنون

 واد فوكين بيت لحم 954470514 نعيم داود محمد عطية

 واد فوكين بيت لحم 986936532 يوسف عزات محمود المناصرة

 واد فوكين بيت لحم 999665557 نجاح عيسى محمود المناصرة

 بيت لحم لحمبيت  404362360 وليد علي عيسى علي

 بيت لحم بيت لحم 990536435 خضره عبد سلمان علي

 بيت لحم بيت لحم 997062005 ناصر الدين محمد حسين محمود

 بيت لحم بيت لحم 919337972 سالم عوض عويضة العبيات

 بيت لحم بيت لحم 851669358 رندة ابراهيم محمد حمدان

 لحم بيت بيت لحم 987080934 عصام موسى محمد حمدان

 بيت لحم بيت لحم 904622834 شيرين صبحي محمود ابو لبن

 بيت لحم بيت لحم 979440146 صبحي محمود علي ابو لبن

 بيت لحم بيت لحم 904102084 صالح يوسف صالح محمد لطفي

 بيت لحم بيت لحم 939402335 مهديه احمد عواد محمد لطفي

 لحمبيت  بيت لحم 977765734 ميسر يوسف صالح عمر

 بيت لحم بيت لحم 853491264 مخلص عبد هللا صالح زاهده

 بيت لحم بيت لحم 905738027 ايمان عبد هللا صالح زهدي

 بيت لحم بيت لحم 928670744 وحيد عبد الحليم محمد خنفر

 بيت لحم بيت لحم 936865666 اعتدال محمد شفيق خنفر

 لحمبيت  بيت لحم 959340936 خليل سالمه حسين شعالن

 بيت لحم بيت لحم 990546236 نوال اسماعيل عثمان شعالن

 بيت لحم بيت لحم 917071698 خضر محمد خضر عوض

 بيت لحم بيت لحم 904869740 اسمهان عبد هللا عبد الفتاح عوض

 بيت لحم بيت لحم 966078511 عبد قاسم مقبل الزواهرة

 بيت لحم بيت لحم 924638828 شكرية محمد عوض هللا الزواهرة

 بيت لحم بيت لحم 950439869 عرفات حسن عبد النبي مسالمه

 بيت لحم بيت لحم 976971531 عزيزة عيسى موسى مسالمه

 بيت لحم بيت لحم 911700011 جواد راجح عبد الرحيم قصراوي تميمي

 بيت لحم بيت لحم 943935221 عطاف صبحي عبد الحليم القصراوي

 بيت لحم بيت لحم 852673151 الحلمانياسر محمد حازم ياسر 

 بيت لحم بيت لحم 954257606 منى محمد خلوي عبد الحليم دوفش
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 بيت لحم بيت لحم 992873984 ابراهيم عبد سالم العبيات

 بيت لحم بيت لحم 993746049 امنه محمد موسى العبيات

 بيت لحم بيت لحم 908063308 رشيد مرشد رشيد النتشة

 بيت لحم بيت لحم 901739987 رشيد النتشهسماح مرشد 

 بيت لحم بيت لحم 991945551 خليل عيسى ابراهيم المصري

 بيت لحم بيت لحم 957576135 حسيبه خليل احمد مصري

 بيت لحم بيت لحم 904090289 خالد موسى خليل عبيات

 بيت لحم بيت لحم 900116872 لطيفة محمود عوده عبيات

 بيت لحم بيت لحم 904950599 صالحمحمود علي ابراهيم 

 بيت ساحور بيت لحم 925697674 كارم محمود العبد مصطفى

 بيت ساحور بيت لحم 907294170 حنان عوض عوده مصطفى

 بيت ساحور بيت لحم 903781730 نائل محمد عبد اللطيف احمد القرنه

 بيت ساحور بيت لحم 984785865 سميره محمد عيسى القرنه

 بيت ساحور بيت لحم 945408441 درويش العصا أحمد محمد

 بيت ساحور بيت لحم 945408631 امنه اسماعيل أحمد العصا

 بيت ساحور بيت لحم 987285574 حسين محمد موسى حميد

 بيت ساحور بيت لحم 963836234 فايزه محمد جميل حميد

 بيت ساحور بيت لحم 983231432 وائل حفيظ محمود نوفل

 بيت ساحور بيت لحم 945796654 سليمان شعيباتجمال احمد 

 بيت ساحور بيت لحم 994790673 نجاة عبد هللا عوض هللا شعيبات

 بيت ساحور بيت لحم 911668291 مها رجا سالم ابو العبد

 بيت ساحور بيت لحم 942653569 نعمه صالح محمد عويضه

 ساحوربيت  بيت لحم 900429507 رامي ابراهيم محمود ابو العبد

 بيت ساحور بيت لحم 992285783 حسام صقر أحمد عبد الهادي

 بيت ساحور بيت لحم 974160087 عبير اسحف محمد عبد الهادي

 بيت جاال بيت لحم 979417433 ماهر ربحي أحمد اعسيله

 بيت جاال بيت لحم 979417342 مفيده حسن أحمد اعسيله

 بيت جاال بيت لحم 938393667 معتصم ماهر ربحي اعسيله

 بيت جاال بيت لحم 901130815 محمد علي حماد حمدان

 بيت جاال بيت لحم 854139920 محمد محمود ذيب بداونه

 بيت جاال بيت لحم 989780549 وجيهه خليل مصطفى بداونه

 بيت جاال بيت لحم 940068141 حسن علي سالمه احدوش

 بيت جاال بيت لحم 974496184 منى شاكر محمد احدوش

 بيت جاال بيت لحم 979490232 محمود يوسف محمود فرج

 بيت جاال بيت لحم 978210722 هدى محمود جابر فرج

 بيت جاال بيت لحم 979375243 عوف محمد حجازي عوف زاهده

 بيت جاال بيت لحم 979375532 ردينه حافظ عوف زاهده

 بيت جاال بيت لحم 903782449 عماد محمود ابراهيم حميده

 بيت جاال بيت لحم 035876838 فريحه عبد الجبار يوسف حميده

 بيت جاال بيت لحم 999827132 خليل محمد رباح نور الدين الشرباتي

 بيت جاال بيت لحم 913505962 ماجده عبد الحليم رمضان الشرباتي

 الخضر بيت لحم 907614168 مسيد سليمان عبد صالح

 الخضر بيت لحم 954610440 نظمي احمد محمد عيايده

 الخضر بيت لحم 953432655 امنه محمد عبد هللا عيايده

 الخضر بيت لحم 954610432 امنه احمد محمد العيايده

 الخضر بيت لحم 991866161 جعفر اسماعيل عاصي محمود

 الخضر بيت لحم 905738530 فاطمه محمد احمد محمود

 الخضر بيت لحم 901415679 بهاء رزق عبد الكريم صالح

 الخضر بيت لحم 938677960 زينب محمد جادهللا صالح

 الخضر بيت لحم 984351031 سليم محمد عمران صالح
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 الخضر بيت لحم 852719343 شيماء سليم محمد صالح

 الخضر بيت لحم 850587874 اسالم سليم محمد صبيح

 الخضر بيت لحم 953601036 عمر محمد محمود جابر

 الخضر بيت لحم 921951000 سحر بكر احمد جابر

 الخضر بيت لحم 953601044 بسمه محمد محمود دار غنيم

 تقوع بيت لحم 985262138 شاهر أحمد حمد البدن

 تقوع بيت لحم 959501230 سميحه موسى خليل البدن

 تقوع بيت لحم 984406165 ياسين عبد سالم صباح

 تقوع بيت لحم 984406173 يسرى عبد سالم صباح

 تقوع بيت لحم 933065963 محمود عبد صباح سعاد

 تقوع بيت لحم 992757393 محمد محمود عبد عروج

 تقوع بيت لحم 916746589 حنان خالد عيسى عروج

 تقوع بيت لحم 992757377 عزيزة محمود عبد العروج

 تقوع بيت لحم 930187885 نايف خليل محمد حميده

 تقوع لحمبيت  984413237 حسن ابراهيم حسن شاعر

 تقوع بيت لحم 964660567 فضه موسى حسن شاعر

 تقوع بيت لحم 937716876 ايمان حسن ابراهيم شاعر

 دار صالح بيت لحم 995282241 محمود حسين شاهين صالح

 دار صالح بيت لحم 995280336 عمره احمد شاهين صالح

 دار صالح بيت لحم 964296487 رياض محمود حسن صالح

 دار صالح بيت لحم 995286044 موسى مباركمحمد اسعد 

 دار صالح بيت لحم 981961873 نعيمه أحمد حميدان مبارك

 جورة الشمعه بيت لحم 989351382 محمد احمد خليل حسين عيد

 جورة الشمعه بيت لحم 941494411 عفيفه خضر محمد حسين عيد

 العبيدية بيت لحم 934290644 حسن محمد عيد حساسنة

 العبيدية بيت لحم 977100379 محمود حسن حساسنهامنه 

 العبيدية بيت لحم 921659736 ايمن محمد موسى ابو سرحان

 العبيدية بيت لحم 977117548 خديجه علي سالمه ابو سرحان

 العبيدية بيت لحم 969456458 جمال سلمان محمد شنايطه

 العبيدية بيت لحم 977115955 يسرى حسين خميس شنايطه

 العبيدية بيت لحم 969457175 احمد ابراهيم شحادة صبيح

 العبيدية بيت لحم 969290469 امنه محمود علي صبيح

 العبيدية بيت لحم 946908241 ابراهيم احمد ابراهيم صبيح

 العبيدية بيت لحم 964450746 عدنان طه سليمان سلمان

 العبيدية بيت لحم 977101146 وجيهه عزيز عودة هللا سلمان

 العبيدية بيت لحم 901419937 محمد ابراهيم محمد شواوره

 العبيدية بيت لحم 974153041 فاطمه محمد عثمان شواوره

 العبيدية بيت لحم 964456131 جمال محمود عوض عيسى

 العبيدية بيت لحم 946908670 خلدون جمال محمود عيسى

 العبيدية بيت لحم 939290599 فايزه يوسف محمد عيسى

 الشواوره بيت لحم 901758060 محمود ابراهيم محمد ابو الوي

 الشواوره بيت لحم 979921624 يسرى ابراهيم محمد ابو الوي

 الشواوره بيت لحم 979921616 فاطمه سالم علي ابو الوي

 الشواوره بيت لحم 905068383 محمد ابراهيم محمد مطلوب

 الشواوره بيت لحم 401356027 صهيب ياسر محمود سالم

 الشواوره بيت لحم 979923125 حفيظه موسى حسن سالم

 بيت فجار بيت لحم 982141459 علي خليل عبد ديرية

 بيت فجار بيت لحم 997141361 سعاد أحمد نصار ديرية

 بيت فجار بيت لحم 900432980 محمد حسن كريم ديريه

 فجاربيت  بيت لحم 035775097 منال جمال محمد ديريه
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 بيت فجار بيت لحم 982121030 عبد الفتاح حسين عبدهللا ثوابته

 بيت فجار بيت لحم 997141742 رسمية علي محمد ثوابته

 بيت فجار بيت لحم 945730091 ابراهيم محمد جابر ثوابته

 بيت فجار بيت لحم 941288193 نجوى شحده موسى ثوابته

 بيت فجار لحمبيت  964468532 بسام فهد سليمان صالحات

 بيت فجار بيت لحم 997120746 حليمه عبد الرحيم مبارك ديريه

 بيت فجار بيت لحم 997121637 محمد أحمد محمد ديريه

 بيت فجار بيت لحم 970431144 رسمية محمد عبد العزيز ديريه

 بيت فجار بيت لحم 987185345 زياد أحمد عبد الفتاح الديريه

 بيت فجار بيت لحم 989356654 الديريهفاطمه محمد عبد الرحمن 

 حوسان بيت لحم 080742760 جابر ابراهيم محمد حمامره

 حوسان بيت لحم 903781649 نسرين علي عبد حمامره

 حوسان بيت لحم 969102755 ختام أحمد اسماعيل الحمامره

 حوسان بيت لحم 986741130 محمد اسماعيل محمود الحمامره

 حوسان بيت لحم 969497338 حمامرهسامي محمد رشيد 

 حوسان بيت لحم 939105177 ميسر سليم محمد حمامره

 حوسان بيت لحم 969102664 محمود محمد أحمد شوشه

 حوسان بيت لحم 911666741 سهام محمود رشيد شوشه

 جروف المنية -السياعرة بيت لحم 953420239 كمال حسين طعمه طروه

 جروف المنية -السياعرة بيت لحم 953420155 عزيزه أحمد طعمه طروه

 مراح رباح بيت لحم 976905562 مريم حسين نعمان الشيخ

 مراح رباح بيت لحم 976905364 محمود علي نعمان الشيخ

 ارطاس بيت لحم 989641535 أحمد يوسف محمد شاهين

 ارطاس بيت لحم 905058368 قاهر أحمد يوسف شاهين

 ارطاس بيت لحم 989630645 الحفيظ شاهينسعديه ابراهيم عبد 

 ارطاس بيت لحم 997147731 احمد عبد الرحمن محمد اسعد

 ارطاس بيت لحم 999452345 ماجده احمد عبد الرحمن اسعد

 ارطاس بيت لحم 990591430 خالد احمد يوسف شاهين

 اسكاريا بيت لحم 943375535 منير عبد هللا مصطفى سعد

 اسكاريا بيت لحم 412133472 سعدغفران ذياب محمد 

 زعترة بيت لحم 997056445 ناجي محمد سالم ذويب

 زعترة بيت لحم 989730866 فاطمه أحمد سالم ذويب

 زعترة بيت لحم 982231532 محمود محمد حسين الساحوري

 زعترة بيت لحم 939986733 فضة أحمد علي الساحوري

 زعترة بيت لحم 914340245 احمد علي محمد مخطوب

 زعترة بيت لحم 997056064 سعاد محمود سليم محطوب

 زعترة بيت لحم 900724865 خالد محمد حسن عمران

 زعترة بيت لحم 989716154 محمد شحادة حسن تعمري

 زعترة بيت لحم 900074931 يسرى شحادة حسن تعمري

 زعترة بيت لحم 959342270 نجاح محمد محمود تعمري

 مخيم عايدة بيت لحم 911661841 عكرعطا ناجي عطا ابو 

 مخيم عايدة بيت لحم 955304662 انصاف موسى مصطفى ابو عكر

 مخيم عايدة بيت لحم 949625461 خالد محمود ابراهيم مساعيد

 مخيم عايدة بيت لحم 962902953 فتحية محمد ابراهيم المساعيد

 الدهيشةمخيم  بيت لحم 935445437 محمود ابراهيم حسين اللحام

 مخيم الدهيشة بيت لحم 904640620 أيمن محمود ابراهيم اللحام

 مخيم الدهيشة بيت لحم 979850930 رحاب رجا مصطفى اللحام

 مخيم الدهيشة بيت لحم 987577392 يوسف أحمد حسين الحجاجرة

 مخيم الدهيشة بيت لحم 906282207 احمد عثمان احمد وقاد

 مخيم الدهيشة بيت لحم 901415182 امل عثمان احمد الدراغمه
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 مخيم الدهيشة بيت لحم 970052973 محمد احمد شحادة ابو عجور

 مخيم الدهيشة بيت لحم 976900241 موسى خليل ابراهيم ابو عاليه

 مخيم الدهيشة بيت لحم 976900266 جميله خليل ابراهيم عياد

 مخيم الدهيشة بيت لحم 991870015 زياد محمد سلمان رحال

 مخيم الدهيشة بيت لحم 990521759 محمود محمد عبد الرحمن ابو زر

 مخيم الدهيشة بيت لحم 977225861 هيام موسى عبد ابو زر

 بتير بيت لحم 998061659 زكريا كايد زياده قطوش

 بتير بيت لحم 942580440 صباح محمد ابراهيم قطوش

 بتير بيت لحم 963659057 ماهر محمد حسن ابو بدر

 بتير بيت لحم 411881907 هاله علي احمد ابو بدر

 بتير بيت لحم 994685451 جمال محمد احمد عواد

 بتير بيت لحم 972566731 عريب علي محمد عواد

 واد رحال بيت لحم 977767177 خليل محمد عيسى عبد هللا ابراهيم

 واد رحال بيت لحم 995272275 شريفة أحمد عيسى عبد هللا ابراهيم

 الدوحة بيت لحم 940052731 يوسف عبد اللطيف سعيد غنيم

 الدوحة بيت لحم 997941141 سميرة رمضان صبيح غنيم

 الدوحة بيت لحم 974155863 نعيم محمد خلوي عبد القادر الجوالني

 الدوحة بيت لحم 080069347 ابتسام صبحي محمود جوالني

 الدوحة بيت لحم 977075597 خالد محمود علي نمر

 الدوحة بيت لحم 999827256 انعام عبد الرحمن محمود نمر

 الدوحة بيت لحم 965435852 محمود حسن عبد النبي ابو نصار

 الدوحة بيت لحم 954471066 فاطمه محمد خليل ابو نصار

 الدوحة بيت لحم 402734339 يوسف يحيى محمد ادريس

 الدوحة بيت لحم 999845944 تهاني نوح حامد ادريس

 الدوحة بيت لحم 977070457 جبريل خليل خليل حسنيه

 الدوحة بيت لحم 989780952 سلمه احمد محمد الحسنيه

 الدوحة بيت لحم 991975483 خالد محمود أحمد زواهره

 الدوحة بيت لحم 859551400 وضحه سليم أحمد زواهرة

 الخاص بيت لحم 995287356 محمد عامر سلمان حميدان

 الخاص بيت لحم 990593501 سلمان حميدانانتصار عمر 

 خلة الحداد بيت لحم 955301148 محمود محمد حجاج دار حجاج

 خلة الحداد بيت لحم 946836731 امل بركات خلف دار حجاج

 المعصرة بيت لحم 945058147 حسن محمود مسلم بريجيه

 المعصرة بيت لحم 930188834 هدى موسى عوض هللا بريجية

 الولجة بيت لحم 977767631 الرحمن عوض هللا الحجاجلهحسن عبد 

 الولجة بيت لحم 086084324 ابراهيم خليل سالم ابو التين

 الولجة بيت لحم 080485527 عبلة حسن محمد ابو التين

 مخيم العزة بيت لحم 943194720 احمد ابراهيم احمد نصر هللا

 مخيم العزة لحمبيت  979617768 عايشه ابراهيم احمد نصر هللا

 عرب الرشايدة بيت لحم 907406987 أحمد علي عودة رشايده

 عرب الرشايدة بيت لحم 947722856 جميله ياسين موسى رشايده

 رفيدا العساكرة بيت لحم 914850300 ناجي محمد حسن عساكرة

 رفيدا العساكرة بيت لحم 911745818 كفاح علي حسن عساكرة

 بيت تعمر بيت لحم 936118504 مجدي محمد محمود صومان

 بيت تعمر بيت لحم 986984128 نعيمه احمد علي صومان

 هندازة بيت لحم 955303144 علي محمود محمد العبيات

 هندازة بيت لحم 992872473 حليمه عايش عبد العبيات

 هندازة بيت لحم 992750950 صالح خلف محمد ريان

 هندازة بيت لحم 931951636 منى عيسى عبد الفتاح تعامره

 هندازة بيت لحم 992872457 امينه عايش عبد العبيات
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 هندازة بيت لحم 955303136 سعيد محمود محمد العبيات

 ابو نجيم بيت لحم 985520576 ناصر جوده تايه الهريمي

 ابو نجيم بيت لحم 935088179 عزيزة صالح تايه الهريمي

 حرملة لحمبيت  998046049 ساره محمود سليم الزير

 حرملة بيت لحم 987260833 ناجي علي رشيد الزير

 بد فالوح بيت لحم 988355665 نعمه محمد حسن عساكره

 بد فالوح بيت لحم 998031488 علي عوض محمد عساكره

 بد فالوح بيت لحم 998045579 عائشة موسى محمد عساكره

 مراح معال بيت لحم 989360466 عمر عزمي محمد ابو شقره

 مراح معال بيت لحم 942579533 عايده محمد علي ابو شقره

 مراح معال بيت لحم 851424507 عبير عزمي محمد ابو شقرة

 واد النيص بيت لحم 965220841 عزت احمد محمد ابو حماد

 واد النيص بيت لحم 978021855 يسرى محمود احمد ابو حماد

 الفرديس بيت لحم 983599267 محمود موسى محمود تنوح

 الفرديس بيت لحم 901755835 جميله محمد سليم تنوح

 رخمة بيت لحم 983040742 سليمان محمد حسن علي

 رخمة بيت لحم 945050169 امنه محمد أحمد علي

 كيسان بيت لحم 992872044 حسين ابراهيم عبيدهللا العبيات

 كيسان بيت لحم 945736254 رحمه عبد هللا علي العبيات

 ام سلمونة بيت لحم 981860869 حسين خليل طقاطقهمحمود 

 ام سلمونة بيت لحم 981860166 نشيدة ياسين مرشد طقاطقه

 صبرة بيت لحم 851739342 هديل سفيان محمد حجاي

 صبرة بيت لحم 907229314 رياض محمد حامد حجازي

 المنشية بيت لحم 964378186 علي خليل حسن حجاج

 المنشية بيت لحم 949658736 الحجاجلةفاطمه عبد حسن دار 

 المنشية بيت لحم 942955725 فاطمه خليل حسن عمور

 خاليل اللوز بيت لحم 931951545 موسى عبد الفتاح أحمد ريان

 خاليل اللوز بيت لحم 851417055 منى ضيف هللا عبد المهدي تعامره

 النعمان بيت لحم 992443994 سامي محمد سالمه حمدان

 النعمان بيت لحم 992443952 انتصار محمد سالمه الصالح

 الرواعين بيت لحم 939641114 احمد محمد محسن الرشايده

 الرواعين بيت لحم 921497723 كفايه محمد علي الرشايده

 برقين جنين 934995663 هشام محمد مصطفى مقدساوي

 برقين جنين 947801007 ختام ذيب طاهر مقدساوي

 برقين جنين 934995622 مصطفى عامودييسرى خالد 

 برطعه جنين 933045353 عبد العزيز احمد حسين قبها

 برطعه جنين 937807139 خولة نايف فارس قبها

 برطعه جنين 927294892 شزام عبد اللطيف يوسف قبها

 برطعه جنين 957802671 فخري محمد صالح قبها

 برطعه جنين 957802655 هند محمد صالح قبها

 الجلمة جنين 995945433 محمود صدقي محمود ابو فرحه

 الجلمة جنين 970807608 نبيله جميل محمد ابو فرحه

 الجلمة جنين 995945458 ساميه صدقي محمود ابو فرحه

 سيلة الحارثية جنين 968588434 محمد رافت محمد دوابسي

 سيلة الحارثية جنين 851823666 هدى طاهر حامد زيود

 سيلة الحارثية جنين 851557735 محمد صبري دوابسيايمان 

 سيلة الحارثية جنين 933025157 محمد احمد طاهر زيود

 سيلة الحارثية جنين 935546929 تمام محمود احمد خشان

 سيلة الحارثية جنين 933025165 فوزية احمد طاهر زيود

 سيلة الحارثية جنين 974131179 ماضي سميح سامي زيد
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 سيلة الحارثية جنين 970683256 شعبان طاهر زيدنجالء 

 سيلة الحارثية جنين 906325097 شفاء عرسان حافظ زيد

 سيلة الحارثية جنين 935546655 جمال طاهر محمد زيود

 سيلة الحارثية جنين 993177047 سحر فريد عبد الكريم زيود

 سيلة الحارثية جنين 935546531 بهية طاهر محمد ابو شقير

 كفر قود جنين 983591652 علي محمد علي الحشاش

 كفر قود جنين 935286310 يسرى يوسف محمد الحشاش

 بيت قاد الجنوبي جنين 998421341 شادية عبد اللطيف محمود السعدي

 بيت قاد الجنوبي جنين 950627851 محمد احمد سليمان السعدي

 جنين جنين 960398949 اسامه خالد صادق ابو سيف

 جنين جنين 901872804 رحيق خالد صادق ابو سيف

 جنين جنين 967873241 عاطف فايز احمد نغنغية

 جنين جنين 967873225 حمده اسعد عبد نغنغيه

 جنين جنين 990925752 امنة محمد خليل نغنغية

 جنين جنين 956263230 عثمان احمد عواد عمر

 جنين جنين 956263289 رويده احمد عواد ابو صويص

 جنين جنين 969912930 يسرى ابراهيم عوض عمر

 جنين جنين 950480350 توفيق محمد سعد ستيتي

 جنين جنين 851857417 سناء سعيد اسعد ستيتي

 جنين جنين 950480343 عبله محمد سعد ستيتي

 جنين جنين 950480384 سميره محمد سعد ستيتيي

 جنين جنين 945375152 محمد رفيق عبد الرحمن لحلوح

 جنين جنين 901203695 نهى داود عبد الرحمن لحلوح

 جنين جنين 945375137 رحاب رفيق عبد الرحمن جرار

 جنين جنين 993714617 تيسير رجا حسن جعفر

 جنين جنين 858516545 جمانة تيسير رجا جعفر

 جنين جنين 905519963 اخالص عارف عبد الرحمن جعفر

 جنين جنين 937551083 احمد فايق ربيع مسمار

 جنين جنين 940372931 مريم محمد احمد مسمار

 جنين جنين 998000376 نهى محمد حسن ربيع مسمار

 جنين جنين 990916447 صبري ابراهيم خليل حروب

 جنين جنين 851566547 جماالت محمد احمد حروب

 جنين جنين 908127830 صالح ياسين صالح ستيتي

 جنين جنين 986861359 ستيتيرقيه محمد خليل 

 جنين جنين 921593455 ناصر محمود صالح سعديه

 جنين جنين 998005748 حياة صالح عبد هللا سعديه

 جنين جنين 967820721 محمود عارف محمود جالمنه

 جنين جنين 960480184 نوال صالح موسى جالمنه

 جنين جنين 938256534 رياض داود عبد الرحمن لحلوح

 جنين جنين 938256526 سليمان حسين لحلوح امال

 واد دعوق جنين 901178624 نبيل عبد الحليم محمد الحويطات

 واد دعوق جنين 900038910 حفيظه نواف محمد الحويطات

 جنين جنين 941790560 احمد علي يوسف ابراهيم

 جنين جنين 998160162 الهام محمود محمد ابراهيم

 جنين جنين 859825614 نور محمد مصطفى نعيرات

 جنين جنين 947800488 ليلى محمود محمد نعيرات

 جنين جنين 982780173 ماهر احمد محمد جبارين

 جنين جنين 955503446 عزيه محمد عبد الرؤوف جبارين

 جنين جنين 908083579 عبد المنعم محمد عبد المنعم خنفر

 جنين جنين 936295179 عايشة احمد محمد طزازعة
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 جنين جنين 962286175 خالد محمود محمد جبارين

 جنين جنين 961053337 ملكه جميل نمر جبارين

 جنين جنين 947195202 عبير احمد محمود دوالني

 جنين جنين 999794134 محمد عيد علي محمد نواصره

 جنين جنين 947195293 نبيلة احمد محمود ناوصره

 جنين جنين 999285356 عبد الباسط حسن عبد المعطي ابو الرب

 جنين جنين 999285687 ختام حسين عبد المعطي ابو الرب

 جنين جنين 929100154 ميرفت سميح احمد ياسين

 جنين جنين 929100147 محمد سميح احمد ياسين

 جنين جنين 410867204 ماهر امين احمد السعدي

 جنين جنين 990926230 فلاير غازي احمد السعدي

 جنين جنين 906857594 محمود سايسساميه عدنان 

 جنين جنين 986410942 مصطفى عبد اللطيف مصطفى سايس

 جنين جنين 993161546 وائل علي فارس شواهنه

 جنين جنين 858510829 عايده احمد فارس شواهنه

 جنين جنين 950627836 تيسير احمد سليمان سعدي

 جنين جنين 965653546 هيفاء فارس سليمان سعدي

 جنين جنين 901808576 عالء الدين تيسير احمد سعدي

 جنين جنين 940610157 برهان احمد اسعد ابوالرب

 جنين جنين 940610165 عاليه احمد اسعد ابوالرب

 جنين جنين 995641172 رجاء عبد هللا محمد ابوالرب

 برقين جنين 964997431 محمد محمود احمد اخضور

 برقين جنين 942577628 امل محمد يوسف اخضور

 برقين جنين 983093428 محمود صالح عبد الرحيم خلوف

 برقين جنين 939076394 ابراهيم علي محمد سالمة

 برقين جنين 952875243 زريفة محمد اسعدعكاوي

 العصاعصة جنين 980900567 حسني حماد حسن عرايشه

 العصاعصة جنين 980900658 فاطمه حسين حماد عرايشه

 بيت قاد لشمالي جنين 964129704 سليمان علي سليمان زريقي

 بيت قاد لشمالي جنين 999422850 عايشة راشد بشير زريقي

 بيت قاد لشمالي جنين 956891071 ميسون علي سليمان عبد الحافظ

 بير الباشا جنين 997615190 عفيف حسين محمد غوادرة

 الباشابير  جنين 992638676 ميسر محمد عوض غوادره

 الجديدة جنين 970967048 مروان امين محمود عبد العزيز

 الجديدة جنين 970967014 خيرية حسين محمود عبد العزيز

 الجديدة جنين 909852642 كاظم امين جودت قاللوه

 الجديدة جنين 907145767 زهريه مشير حسن قاللوه

 الجديدة جنين 941165045 شادي عبد الرحيم امين قاللوة

 الجديدة جنين 952256691 ساره اجليل علي قاللوه

 دير ابو ضعيف جنين 990900474 عبد الهادي محمد عبد الخالق عليات

 دير ابو ضعيف جنين 993401330 علي زهدي علي حجازية

 دير ابو ضعيف جنين 961895349 رسمية احمد محمد حجازية

 ضعيفدير ابو  جنين 917293490 ميسر زهدي علي حجازية

 دير ابو ضعيف جنين 922367644 احمد نافع عبد عليات

 دير ابو ضعيف جنين 961890142 نفيعه عبد قاسم عبد النبي

 دير ابو ضعيف جنين 961895356 محمد احمد محمد محاميد

 دير ابو ضعيف جنين 961885373 عزية راجح محمد محاميد

 دير غزالة جنين 981889553 ناصر حسين علي زكارنة

 دير غزالة جنين 906334826 جاهدة عثمان محمود زكارنة

 قباطية جنين 941164790 حسين مصطفى عثمان غانم
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 قباطية جنين 940295835 وداد عثمان مصطفى غانم

 قباطية جنين 951870542 امنه محمد مصطفى غانم

 قباطية جنين 983094582 احمد نمر احمد سباعنه

 قباطية جنين 999981822 فتحية محمود شقيره محمد

 قباطية جنين 999981848 صبحيه محمود اشقيره ابوالرب

 قباطية جنين 901178202 نادر محمود رفيق زكارنة

 قباطية جنين 946595790 شادية محمد عارف زكارنة

 قباطية جنين 982650442 بسيمة محمود رفيق زكارنة

 قباطية جنين 905098166 عالء قاسم عبد الرحمن شلبي

 قباطية جنين 940365430 يسرى محمد حسين شلبي

 قباطية جنين 999501273 محمد خليل احمد كميل

 قباطية جنين 999501257 مجدية خليل احمد ابو زيد

 قباطية جنين 951885375 شفا عبد الرحمن احمد كميل

 قباطية جنين 951896935 انتصار محمد عبد الرحمن كميل

 قباطية جنين 970970638 كميلهشام حسين محمد 

 قباطية جنين 970970133 فاطمه اسماعيل يوسف عالونه

 قباطية جنين 986856144 رياض صادق حسن مالح

 قباطية جنين 997650478 امنة احمد سعيد مالح

 قباطية جنين 955515671 ابراهيم خالد رشيد حنايشة

 قباطية جنين 907653695 سوزان محمود اديب حنايشة

 قباطية جنين 931865554 نور الدين عبد العزيز فريد ابو الرب

 قباطية جنين 927291336 سعاد احمد محمد ابو الرب

 قباطية جنين 907726459 سكينه خالد محمد عساف

 قباطية جنين 983358367 نضال عبد محمد عساف

 قباطية جنين 940990575 احمد محمد عبد الكريم ابو الرب

 قباطية جنين 931865299 اللطيف احمد ابو الربختام عبد 

 قباطية جنين 993145648 بهيه احمد حسن يوسف

 قباطية جنين 970971784 ابراهيم سليمان محمود ابو الرب

 قباطية جنين 402684575 ماريا ابراهيم سليمان ابو الرب

 فقوعه جنين 931888341 محمد حسين حمد خليل

 فقوعه جنين 411271596 صباح اسماعيل علي صالح

 فقوعه جنين 907681910 عالء احمد فايز اسعد

 فقوعه جنين 922675442 عايشة احمد خليل اسعد

 المغير جنين 953012689 غسان حسن يونس بزور

 المغير جنين 905552170 رشيد غالب محمد ابو مويس

 المغير جنين 953014263 عفاف سعيد محمود ابو مويس

 المغير جنين 950506411 ابراهيم سعيد ابو مويسايمان 

 مسلية جنين 901231092 حسام محمود حسن ابو الرب

 مسلية جنين 992770354 ابتسام سليمان محمود ابو الرب

 مسلية جنين 933431603 زياد هاشم رشيد ابوالرب

 مسلية جنين 975623430 امل هاشم رشيد ابوالرب

 فحمة جنين 985771344 فريد عبد هللا فريد صعابنه

 فحمة جنين 900037573 ناديه عاطف جميل صعابنه

 فحمة جنين 985765130 جمال حسن احمد نواصرة

 فحمة جنين 999790470 امنة حسين احمد نواصرة

 ميثلون جنين 983116484 رفعت احمد صالح ربايعه

 ميثلون جنين 983116435 جميله احمد صالح ربايعه

 ميثلون جنين 992520361 الغني ربايعةنعيم جميل عبد 

 ميثلون جنين 941732695 بشرى عزت صادق ربايعة

 ميثلون جنين 990600694 حسام احمد حسن ربايعه
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 ميثلون جنين 990600645 نجيه احمد حسن ربايعة

 ميثلون جنين 990600652 سميحه احمد حسن قزلي

 ميثلون جنين 946108107 كارم احمد رسمي فايز نعيرات

 ميثلون جنين 977510536 احمد رسمي فايز اسماعيل انعيرات

 ميثلون جنين 907207963 فريدة احمد عبد الرزاق انعيرات

 مخيم جنين جنين 982746935 ماهر زهدي عبد العزيز حجازي

 مخيم جنين جنين 950498477 تمام شحادة اسعد حجازي

 مخيم جنين جنين 987500550 ناصر محمود مسعود ابو السباع

 مخيم جنين جنين 987500543 تنوير محمود مسعود ابو السباع

 مخيم جنين جنين 937816247 صبحيه محمد يوسف دمج

 مخيم جنين جنين 950495143 توفيق محمد خليل جبالي

 مخيم جنين جنين 950371484 نادية علي صادق جبالي

 مخيم جنين جنين 983010786 حسن طيب جبر جرادات

 مخيم جنين جنين 952591675 عايشه عبد هللا جبر جردات

 مخيم جنين جنين 975757782 محمد يوسف محمد شامي

 مخيم جنين جنين 900098377 نجوى ابراهيم شتيوي شامي

 مخيم جنين جنين 965635345 محمد احمد محمود ابو رمش

 مخيم جنين جنين 943062356 فرحه محمود قاسم ابو رمش

 مخيم جنين جنين 950482687 محمد محمود غولعدنان 

 جنين -جبع  جنين 988261947 عبدالعزيز احمد سليمان عالونة

 جنين -جبع  جنين 927121343 خيرية عوض سليم عالونة

 جنين -جبع  جنين 900734724 طارق محمود ذيب فشافشة

 جنين -جبع  جنين 988255824 سعدة صالح ذياب فشافشة

 جنين -جبع  جنين 907726186 ذيب فشافشةايمان محمود 

 جنين -جبع  جنين 914995337 عوض محمد صالح ماليشه

 جنين -جبع  جنين 957265325 ناديه مصطفى سعيد ماليشه

 جنين -جبع  جنين 988251039 محمود سعيد حسن غنام

 جنين -جبع  جنين 976713925 حليمه نايف امين غنام

 جنين -جبع  جنين 900447681 سعيد محمود سعيد غنام

 عجة جنين 907684658 عزام محمد عطا قاسم سليمان

 عجة جنين 994365963 رائدة محمد عطا قاسم سليمان

 عجة جنين 994365971 ختام محمد عطا معالي

 عجة جنين 999735558 احمد سليم عطا عبد هللا

 عجة جنين 995900388 سائدة صدقي احمد عبد هللا

 عجة جنين 999735582 سليم عطا فشافشةخولة 

 عجة جنين 995901642 فايق انيس ابراهيم المسعد

 عجة جنين 935638270 حربيه حسني عبدهللا المسعد

 عرابه جنين 990632648 نادر نافز عبد هللا عبيد

 عرابه جنين 990632622 بهيه محمود محمد عبيد

 عرابه جنين 901727347 هدى نافز عبد هللا عبيد

 عرابه جنين 951870575 عمر محمد مصطفى غانم

 عرابه جنين 951870583 فاطمه محمد مصطفى غانم

 عرابه جنين 940721756 اروى محمد عبدهللا لحديد

 عرابه جنين 951866615 محمد احمد محمد اقحش

 عرابه جنين 951866623 جميلة محمد قاسم اقحش

 عرابه جنين 988130837 الهام ياسر امين جرار

 عرابه جنين 988130852 ناصر ياسر امين عطاري

 عرابه جنين 900372889 ناصر محمود محمد لحلوح

 عرابه جنين 900372897 حنان محمود محمد ابو غالي

 عرانة جنين 901072199 سميه عبد الرحمن احمد خالدي
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 عرانة جنين 985757632 نسيم محمد مصطفى خالدي

 عرانة جنين 946100062 نور لؤي احمد عبد هللا

 كفيرت جنين 985501477 حسين اديب مصطفى بكر

 كفيرت جنين 985501659 انصاف خالد محمد بكر

 كفيرت جنين 985640747 وفيقه احمد سعيد عبدو

 كفيرت جنين 985640762 محمود احمد سعيد غباري

 كفر راعي جنين 970280772 زاهر زكي رجا االطرش

 كفر راعي جنين 904528817 االطرش عال سامي محمد

 كفر راعي جنين 950956458 توفيق محمد احمد مرشد

 كفر راعي جنين 953086972 خديجة ابراهيم محمود مرشد

 كفر راعي جنين 935961433 موفق مرشد عطا مرشد

 كفر راعي جنين 940454234 ميسر ابراهيم يوسف محمود

 كفر راعي جنين 995100286 احمد مصطفى عبد هللا مرار

 كفر راعي جنين 905342507 اوليفيا قاسم عبد اللطيف مرار

 كفر راعي جنين 940287329 بسام فتحي رزق شيخ ابراهيم

 كفر راعي جنين 953080272 نهايه خليل عبد هللا شيخ ابراهيم

 كفر ذان جنين 905795415 عبد السالم فيصل مرعي مرعي

 كفر ذان جنين 999411143 حفظيه سعيد فالح مرعي

 كفر ذان جنين 948032750 احمد صبحي احمد عابد

 كفر ذان جنين 948032727 شوقية توفيق ابراهيم عابد

 كفر ذان جنين 901798736 جواهر احمد سعيد عابد

 كفر ذان جنين 963037635 عدنان توفيق محمود عابد

 كفر ذان جنين 987772043 رمزية ابراهيم عبد الرحمن عابد

 كفر ذان جنين 963027644 فتحي صالح منير عابد

 الهاشمية جنين 964389324 محمد مثقال محمد حمدان

 الهاشمية جنين 965486269 لينا محمد توفيق حمدان

 رابا جنين 990070534 محمود يوسف عودة البزور

 رابا جنين 957152135 عايشة عبد هللا احمد البزور

 رابا جنين 412917072 بزور خولة ابراهيم محمد

 رابا جنين 945487536 ناصر حسن احمد بزور

 رمانة جنين 923910665 اسماعيل محمد اسماعيل محاميد

 رمانة جنين 900374125 امل نايف اسماعيل محاميد

 رمانة جنين 970691036 نواف نايف صالح ابو شمله

 رمانة جنين 977795657 زهريه محمود عبد الفتاح ابو شمله

 الزبابدة جنين 901205138 عامر فايز محمد تركمان

 الزبابدة جنين 982771834 فاطمه مصطفى حسين تركمان

 الزبابدة جنين 982771842 فرحه مصطفى حسين فياض

 الزبابدة جنين 914446398 فادي دانيال ناجي احمد العبد

 الزبابدة جنين 977606631 فخرية حسن يوسف احمد العبد

 زبوبا جنين 961760162 عصام عبد هللا محمد طالب

 زبوبا جنين 935540286 ميسر مصطفى صالح طالب

 مثلث الشهداء جنين 854904356 عبدهللا فايز محمود حنايشه

 مثلث الشهداء جنين 935500140 امتثال كرم ابراهيم حنايشه

 مثلث الشهداء جنين 998251821 علي سعد محمد شواهين

 جلبون جنين 405306994 صالح توفيق ابوالرباحمد 

 جلبون جنين 977567239 ريه احمد قاسم ابوالرب

 جلبون جنين 901222265 تهاني شفيق حسن ابوالرب

 جلقموس جنين 972526149 بالل فوزي يوسف الحاج

 جلقموس جنين 933898736 نهلة محمود علي الحاج

 ام التوت جنين 907630370 يحيى نظمي يوسف زكارنه
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 ام التوت جنين 972520159 ساميه يوسف الحج حسن زكارنه

 جنين -الطيبة  جنين 980940134 زهري عبد هللا محمد جبارين

 جنين -الطيبة  جنين 908082829 شروق زهري عبدهللا العتر

 جنين -الطيبة  جنين 995940566 ماريه يوسف حسن جبارين

 الرامة جنين 903142636 يوسف رشيد يوسف حيدريه

 الرامة جنين 983357625 نهلة عبد الفتاح فارس حيدريه

 صير جنين 927145565 كمال محمد حافظ ارشيد

 صير جنين 976906701 رائده عبد الفتاح فهد ارشيد

 طورة الغربية جنين 938093010 قاسم اسماعيل مسعود قبها

 طورة الغربية جنين 938093028 عفاف توفيق مسعود قبها

 عانين جنين 995691144 جرير توفيق اسعد حمدان

 عانين جنين 919684845 اياد محمد توفيق محمود زيد

 عانين جنين 965546740 مريم عبد الفتاح محمود ياسن

 عانين جنين 957556624 رحمه عبد الفتاح محمود زيد

 عربون جنين 410026926 ثائر احمد صالح ابو حسن

 عربون جنين 411518731 امنه صالح ناجي ابو حسن

 العرقة جنين 962255576 حسن احمد حسين يحيى

 العرقة جنين 947260873 انتصار غازي كامل يحيى

 العرقة جنين 999515190 عبد القادر مروح عبد الرحيم يحيى

 سيلة الظهر جنين 946876166 صبري يوسف سليمان حنتولي

 سيلة الظهر جنين 977772367 محمد عبد هللا ابراهيم قطمش

 سيلة الظهر جنين 997576624 عبد هللا ابراهيم قطمش "وفيقة فهمية"

 سيلة الظهر جنين 939950713 سميرة موسى احمد قطمش

 سيلة الظهر جنين 908103633 محمد حسن محمد حسن

 سيلة الظهر جنين 922925839 سهام عبد الكريم ابراهيم حسن

 سيلة الظهر جنين 925060956 هيفاء جمال علي رحال

 سيلة الظهر جنين 936870799 محمود عبد الهادي عودة رحال

 سيريس جنين 970955860 عايد رشيد عبد الرازق فقها

 سيريس جنين 952821759 فاطمة محمد تايه فقها

 سيريس جنين 995020518 صدقي فهد سليمان محمود

 سيريس جنين 940515232 عريفه راغب حسن محمود

 سيريس جنين 921527206 محمد صابر عبد محمود

 سيريس جنين 955495833 زريفه سليمان محمد محمود

 اليامون جنين 968052837 يوسف ابراهيم عيد فريحات

 اليامون جنين 968052803 فاطمه ابراهيم عيد فريحات

 اليامون جنين 900353772 خديجة ابراهيم عيد سمودي

 اليامون جنين 968071787 نصروطن امين محمد 

 اليامون جنين 924559602 احمد محمود مصطفى خمايسة

 اليامون جنين 940281454 سميرة مصطفى ناجي خمايسة

 اليامون جنين 938055837 محمد احمد سليمان سمودي

 اليامون جنين 983593724 مسعده احمد سليمان سمودي

 اليامون جنين 952924132 سعديه احمد سليمان سمودي

 اليامون جنين 908083793 واصف احمد طاهر خمايسه

 اليامون جنين 932898869 جميل علي احمد خمايسة

 اليامون جنين 977606748 وجدان يوسف سليمان خمايسة

 اليامون جنين 853235760 محمود محمد محمود فراج

 اليامون جنين 932197254 تمام يوسف احمد فراج

 اليامون جنين 938347630 ابراهيم فريحاتجمال علي 

 اليامون جنين 904315140 زكيه سليم ابراهيم فريحات

 اليامون جنين 938347648 رسميه علي ابراهيم فريحات
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 اليامون جنين 938060720 عبد هللا محمد حسين حامد

 اليامون جنين 932898265 فتحية يوسف اسعد حامد

 اليامون جنين 932890171 ابراهيم احمد صالح عتر

 اليامون جنين 932890726 نوال محمد علي جابر

 اليامون جنين 901868109 ديمه جابر محمود عتر

 اليامون جنين 914436142 سليمان محمد جميل قباله

 اليامون جنين 968085852 امنة يوسف ابراهيم القباله

 يعبد جنين 978137651 مفيد محمد حمزه نجار

 يعبد جنين 980640833 صالح مصطفى حمارشةعمر 

 يعبد جنين 967853094 سائده يوسف نجيب حمارشة

 يعبد جنين 995646536 عدنان فتحي سعيد طاهر

 يعبد جنين 953739943 نبيله عادل امين طاهر

 يعبد جنين 995646593 وفاء فتحي سعيد طاهر

 يعبد جنين 946414489 عاطف خليل مصطفى ابو بكر

 يعبد جنين 905554291 غادة عاطف يوسف ابو بكر

 يعبد جنين 971637657 عمر علي سالم عمارنه

 يعبد جنين 905517090 محمد حاتم سليمان عمارنة

 يعبد جنين 995161437 مريم محمد اسعد عمارنة

 يعبد جنين 971630850 جالل محمد عبدهللا عطاطري

 يعبد جنين 960633477 ابتسام محمد خليل عطاطري

 يعبد جنين 988000535 وليد حسين محمد عطاطرة

 يعبد جنين 995500535 نجية فريد راغب عطاطرة

 يعبد جنين 904489721 ناصر خالد محمد عمارنه

 يعبد جنين 903945509 ناريمان محمود محمد عمارنه

 يعبد جنين 978000446 طالب راغب عبد هللا عطاطري

 يعبد جنين 978141786 عطاطريخيرية توفيق محمد 

 يعبد جنين 978000487 رويدة راغب عبد هللا عطاطري

 صانور جنين 995291168 مروان محمد سعيد عيسه

 صانور جنين 951337872 رويده يوسف اسماعيل عيسه

 صانور جنين 900046954 محمود راجي رجا عيسه

 صانور جنين 941139230 نهايه فايز محمد عيسه

 صانور جنين 851823443 احمد ناصر يوسفسامي 

 صانور جنين 995296043 صبريه ابراهيم سعيد العيسة

 زبدة جنين 950291104 اياد توفيق انيس زيد الكيالني

 زبدة جنين 949996151 وصفيه انيس حسين زيد

 مركة جنين 919682534 فريد معروف فريد جبر

 مركة جنين 900104720 سندس محمد فريد جبر

 عنزة جنين 943680538 زكي رفيق نايف صدقة

 عنزة جنين 938070265 نعمة عامر نايف صدقة

 عنزة جنين 901869982 ابراهيم يوسف احمد عمور

 الفندقومية جنين 976442772 عايد محمود سالمه حواوره

 الفندقومية جنين 976442756 بدريه محمود سالمه حواوره

 الفندقومية جنين 992516971 ختام مصطفى محمد حواوره

 الفندقومية جنين 976442798 عائدة محمود سالمة ابو عصبة

 تعنك جنين 965547755 عماد نادر حسن ابو قذيلة

 تعنك جنين 965351844 ابتسام يوسف سليم ابو قذيله

 العطارة جنين 955290333 بسام محمود حامد ناصر

 العطارة جنين 946877255 هيام نجيب اسعد مسعد

 واد برقين جنين 962255931 احمد زكي مصطفى يحيى

 واد برقين جنين 947255931 سليمه حسين محمد يحيى
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 مريحه جنين 995171345 عبد هللا سليم محمد عبادي

 مريحه جنين 995157088 قمر عبدهللا سعيد عبادي

 جنين -الزاوية  جنين 921526422 منال عاطف محمد ابو الوفا

 جنين -الزاوية  جنين 955439344 فايق سليم ابو الوفااياد 

 ام الريحان جنين 978161461 سميه عبد اللطيف مروح زيد

 ام الريحان جنين 990165144 فايز لطفي مصطفى زيد

 ظهر العبد جنين 946594025 اكرم محمد لطفي عمارنة

 ظهر العبد جنين 949995559 فتحية شريف صالح العمارنة

 نزلة الشيخ زيد جنين 901870535 فتحي نجيب زيدامجد 

 الطرم جنين 946832912 عفيف ابراهيم يوسف عطاطره

 الطرم جنين 977610161 ختام اسعد موسى عطاطره

 عابا جنين 961750130 محمد عامر سليمان العليات

 عابا جنين 943255471 ختام محمد سعيد ذيب العليات

 ظهر المالح جنين 990165979 حسن عبد محمود خطيب

 ظهر المالح جنين 940102437 عطاف عقاب خلف خطيب

 طورة الشرقية جنين 983092842 بالل فتحي توفيق قبها

 طورة الشرقية جنين 980105944 جميله احمد محمد قبها

 طورة الشرقية جنين 990156093 رحمات توفيق مسعود قبها

 ام دار جنين 940755440 فتحي جمال مصطفى قبها

 ام دار جنين 950287367 رائدة مصطفى حسن قبها

 الخلجان جنين 900102344 سمير محمد احمد خطيب

 الخلجان جنين 905148672 عريفه محمد احمد خطيب

 حلحول حلحول 937756351 يوسف رشيد محمد واوي

 حلحول حلحول 980740633 ميسون عبد الحليم سعيد واوي

 حلحول حلحول 952751501 الدودهصالح حسين خليل 

 حلحول حلحول 979790268 بثينه مصطفى الدوده

 حلحول حلحول 937764587 زياد عبد الرحمن العرجه

 حلحول حلحول 937766822 خضره عبد هللا الزماعره

 حلحول حلحول 957683527 احمد محمد عبد المحسن ابو ديه

 حلحول حلحول 957683535 حياة محمد عبد المحسن الهور

 حلحول حلحول 907322374 محمد يوسف محمد محرم

 حلحول حلحول 925931149 هدبه كامل محمد محرم

 حلحول حلحول 967765959 اسماعيل عبد القادر احمد الدوده

 حلحول حلحول 984246769 صبريه عبد الفتاح دوده

 حلحول حلحول 929558930 خالد محمد اسماعيل مرعب

 حلحول حلحول 935883066 مرعبيسرى محمد 

 حلحول حلحول 967753179 وليد علي محمد كرجه

 حلحول حلحول 985255371 بسمه حسين محمد كرجه

 حلحول حلحول 974120651 سعدي حجازي عبد المحسن ابو ريان

 حلحول حلحول 974120867 نديه يوسف ابو ريان

 حلحول حلحول 949125470 محمد احمد عبد المحسن زماعره

 حلحول حلحول 938233079 امنه محمد زماعره

 حلحول حلحول 969484104 وسام يوسف حسن ابو صايمه

 حلحول حلحول 904896551 اعتدال يوسف حسن ابو صايمه

 حلحول حلحول 952760874 اكرم محمد خليل دوده

 حلحول حلحول 952760858 نهاد محمد خليل دوده

 حلحول حلحول 952760841 لمعه محمد خلبل فنون

 حلحول حلحول 911710770 اسماعيل رزق محمد مشني

 حلحول حلحول 994235687 بسمه خليل عبد السالم مشني

 حلحول حلحول 900352048 سعاد بدران ابراهيم مشني
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 حلحول حلحول 935883744 يونس علي احمد ابو عريش

 حلحول حلحول 935883736 نعمه علي احمد ابو عريش

 حلحول حلحول 935883728 شلبيه درويش محمد ابو عريش

 حلحول حلحول 948291844 اياد محمد احمد ملحم

 حلحول حلحول 993714310 هدى محمد ملحم

 حلحول حلحول 939629713 رغد محمد احمد ملحم

 حلحول حلحول 914259825 جميل محمد عطا ابراهيم الدوده

 حلحول حلحول 950877894 ختام محمد عطا ابراهيم دوده

 حلحول حلحول 80861108 سميحه محمد عطا الدوده

 حلحول حلحول 987579646 امجد محمد عبد اللطيف قراجه

 حلحول حلحول 901148734 هناء علي شاكر قباجه

 حلحول حلحول 937761831 مريم خليل محمد زماعره

 الشيوخ حلحول 952566081 حامد محمد يوسف عوده

 الشيوخ حلحول 905660205 عيسى احمد عودهمرفت 

 الشيوخ حلحول 915128375 عيسى شعبان عيسى حاليقة

 الشيوخ حلحول 906326392 ماهر محمد خليل حساسنه

 الشيوخ حلحول 953435922 فهمية يوسف محمد الحساسنه

 الشيوخ حلحول 964386098 خالد ابراهيم شحدة الحساسنة

 الشيوخ حلحول 944105337 حساسنةظريفة محمود عبد هللا 

 الشيوخ حلحول 900718065 بسام بدر رباح ابو روميه

 الشيوخ حلحول 906270046 نوال ابراهيم رباح ابو روميه

 الشيوخ حلحول 967575838 نعيم زين الدين رباح عويضات

 الشيوخ حلحول 967575564 عزيزه عيسى عبد المهدي عويضات

 الشيوخ حلحول 953437746 مشنيمحمود احمد عبد هللا 

 الشيوخ حلحول 954610465 امينه احمد محمد مشني

 الشيوخ حلحول 859093734 عبد الرحمن محمد عبد الرحمن المشني

 الشيوخ حلحول 957578693 اعتدال عيسى عبد الكريم المشني

 بيت اوال حلحول 994406759 سامي اسماعيل احمد عدم

 بيت اوال حلحول 977246438 فدوى عيسى سليم عدم

 بيت اوال حلحول 977246420 فاطمه حسن حسين العدم

 بيت اوال حلحول 987155785 حسن سلمان سليم عقل

 بيت اوال حلحول 987155744 فهميه سلمان سليم العدم

 بيت اوال حلحول 987155728 امنه محمد محمود عقل

 بيت اوال حلحول 986992857 جميل عبد الحافظ بدوان العمله

 بيت اوال حلحول 986997526 امنه عبد الحافظ بدوان عشيره محمد

 بيت اوال حلحول 986992675 سهيله احمد عبد الفتاح العمله

 شيوخ العروب حلحول 979567831 تيسير كامل محمد وراسنة

 شيوخ العروب حلحول 979567823 فوزية عبد الحافظ عبد الفتاح وراسنة

 نوبا حلحول 960067957 ابراهيم احمد اللحسةماجد 

 نوبا حلحول 982155277 محاسن عامر عبدالقادر اللحسة

 نوبا حلحول 911653947 بسام عبد الرحمن عبد هللا الشروف

 نوبا حلحول 982156572 سميحه عبد الرحمن عبد هللا ملحم

 نوبا حلحول 982156531 سهام عبد الرحمن عبد هللا الشروف

 نوبا حلحول 975058314 حليمه ابراهيم مصطفى الحافظ

 نوبا حلحول 913838116 عبد الحميد محمود عبدهللا الحافظ

 بيت امر حلحول 931956130 محمد عبد القادر عبد الفتاح خليل

 بيت امر حلحول 931956031 مريم عبد الرحمن عبد الفتاح قوقاس

 بيت امر حلحول 984216044 فاطمه فخري موسى عوض

 بيت امر حلحول 984217638 محمود عياد عيسى عوض

 بيت امر حلحول 953198132 احمد محمد صابر ابو عياش
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 بيت امر حلحول 977246230 فائقه ابراهيم يوسف ابو عياش

 بيت امر حلحول 851102541 سمير صادق عبد الكريم ابو ماريه

 بيت امر حلحول 937955821 مريم مصلح عبد الفتاح ابو ماريه

 بيت امر حلحول 858747561 دليله صادق عبد الكريم ابو ماريه

 بيت امر حلحول 901030445 عصام احمد عبد الحميد حسن صليبي

 بيت امر حلحول 984233528 ساره عبد الفتاح جابر حسن الصليبي

 بيت امر حلحول 908059058 رجاء احمد عبد الحميد حسن صليبي

 بيت امر حلحول 995547296 عبد المجيد بريغيت نور الدين يوسف

 بيت امر حلحول 995547270 مريم يوسف عبد المجيد ابريغيث

 بيت امر حلحول 911658581 ابراهيم عوض بدران عوض

 بيت امر حلحول 995545423 مريم محمد خليل عوض

 بيت امر حلحول 984233759 ابراهيم شحده عبد الفتاح جعفر عادي

 بيت امر حلحول 901021493 عبد الجليل جعفر عادي يمن عايد

 بيت امر حلحول 411487358 عناب موسى حسين عيسى

 بيت امر حلحول 937951069 ختام احميد عبد الفتاح عيسى

 بيت اوال حلحول 987191830 فوزية احمد حمدان العدم

 بيت اوال حلحول 977240233 صادق محمد حماد العدم

 بيت اوال حلحول 914086061 محمود عدمحسن عبد الحافظ 

 بيت اوال حلحول 901027300 سوسن سالمة حسن عدم

 بيت اوال حلحول 976805457 حسني موسى محمود حماد

 بيت اوال حلحول 987273513 ليديا محمد رشيد حماد

 بيت اوال حلحول 976805440 كوثر موسى محمود اسماعيل

 بيت اوال حلحول 987152741 جمال يوسف احمد العمله

 صوريف حلحول 902757467 سمير احمد تيم الحميدات

 صوريف حلحول 911502011 عائشه محمد عبد الهادي الحميدات

 صوريف حلحول 997921440 اسماعيل محمود احمد عابد

 صوريف حلحول 943735555 فوزيه عايش يوسف عابد

 صوريف حلحول 900349143 عفاف يوسف احمد الحيح

 صوريف حلحول 955052956 عبدهللا محمد الحيح محمد

 صوريف حلحول 940056039 محمود محمد عبد العزيز قاضي

 صوريف حلحول 982901530 ميسون عبدالرحمن محمد قاضي

 صوريف حلحول 940050156 حسين محمد حسين غنيمات

 صوريف حلحول 934406034 مريم ابراهيم عبد القادر غنيمات

 صوريف حلحول 982930778 عابد سميح احمد محمود

 صوريف حلحول 953695350 ساميه محمد ياسين عابد

 صوريف حلحول 955053970 مصطفى احمد مصطفى غنيمات

 صوريف حلحول 959450230 احمد مصطفى سليمان جبران

 صوريف حلحول 940065477 سعاد جميل محمد جبران

 صوريف حلحول 982910648 احمد محمد عبد الرحمن ابو خضير

 صوريف حلحول 949650956 سلوى محمد احمد ابو خضير

 صوريف حلحول 959900234 احمد محمود احمد هور

 صوريف حلحول 934133810 مريم احمد محمود هور

 صوريف حلحول 949650972 عايشه محمد احمد هور

 العروب حلحول 963682240 جابر محمد مسلم ابو سل

 العروب حلحول 914680269 ابو سلرجاء محمد عبد الرحمن 

 العروب حلحول 977087246 احمد سالم محمد جوابره

 العروب حلحول 977087279 ثريا سالم محمد الجوابري

 العروب حلحول 994670966 رائده عبد الخالق عبد المعطي قنام

 العروب حلحول 992080713 فؤاد محمد اسماعيل ابو هشهش

 العروب حلحول 992080739 عفاف فؤاد محمد ادعيس
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 العروب حلحول 977078047 محمد علي اسماعيل جوابره

 العروب حلحول 992081042 جواهر يوسف احمد جوابره

 العروب حلحول 852757269 عمار نايف احمد بدوي

 العروب حلحول 979666450 هيام فراج عيسى مطريه

 العروب حلحول 991744558 محمد حسن خليل طروه

 العروب حلحول 993728286 بدر خليل طروهخوله 

 الجبعة حلحول 917074486 نضال محمود عطيه الطوس

 الجبعة حلحول 944450444 مليحه عبد الفتاح احمد الطوس

 خاراس حلحول 997275912 حسين عبدهللا صافي السياعرة

 خاراس حلحول 997275938 عزيزة حسين عبدهللا قديمات

 خاراس حلحول 901396515 وصال هاشم علي سياعره

 خاراس حلحول 989773197 حرب عبدهللا محمد سياعره

 خاراس حلحول 851036509 محمد محمود رشيد عطوان

 خاراس حلحول 908108392 دينا بدر عبد المجيد عطوان

 خاراس حلحول 989606967 ليلى محمود رشيد عطوان

 خاراس حلحول 989605357 عمر صبح محمد قديمات

 خاراس حلحول 411644388 حسن حسين قديمات حنان

 خاراس حلحول 905762142 اشرف سعيد محمد سياعره

 بني نعيم حلحول 994738946 سليمان خليل حسن بلوط

 بني نعيم حلحول 958383036 بسمة عودةهللا مصلح بلوط

 بني نعيم حلحول 968231068 عبد الحليم موسى عبد الحليم مناصرة

 بني نعيم حلحول 901397885 الحليم مناصرة امل سليمان عبد

 بني نعيم حلحول 985507920 محمد علي محمد مواس

 بني نعيم حلحول 968238071 فاطمه عطا محمد مواس

 بني نعيم حلحول 939465688 صالح حسن عبدالمعطي عبدهللا

 بني نعيم حلحول 939465647 مريم حسن عبدالمعطي عبدهللا

 بني نعيم حلحول 939465654 المعطي عبدهللاسارة حسن عبد 

 بني نعيم حلحول 968246256 امين خليل علي مناصره

 بني نعيم حلحول 968246249 عائشه خليل علي المناصره

 بني نعيم حلحول 985510452 هيام هاشم محمود مناصره

 بني نعيم حلحول 414801407 سهى اسماعيل ابراهيم المناصره

 بني نعيم حلحول 985511765 محمود المناصره حسام الدين فرح

 بني نعيم حلحول 901403550 كايد محمد احمد عمرو

 بني نعيم حلحول 942519638 ابتهال محمد ابراهيم عمرو

 بني نعيم حلحول 994737047 امين علي موسى مناصره

 بني نعيم حلحول 850213877 اماني امين علي مناصره

 بني نعيم حلحول 939465639 عبد هللامحمود حسن عبد المعطي 

 بني نعيم حلحول 968409334 بسمه حسين يونس عبد هللا

 بني نعيم حلحول 404829418 حمزه محمود حسن عبد هللا

 بني نعيم حلحول 979735792 نفيسه حسين قاسم مناصره

 بني نعيم حلحول 979735735 روحي حسين قاسم مناصره

 بني نعيم حلحول 934412172 زيداتفناطل احمد عبد القادر 

 بني نعيم حلحول 997265160 اميره محمد عبد القادر زيدات

 بني نعيم حلحول 901570622 زهير خلف محمد مناصره

 بني نعيم حلحول 901571653 وفاء احمد محمد مناصره

 بني نعيم حلحول 994738144 اسماعيل محمد عبد القادر مناصره

 بني نعيم حلحول 904737095 اسحق علي موسى حسين

 بني نعيم حلحول 909331571 رغده عبد الكريم محمد حسين

 سعير حلحول 905249918 حمدان سليمان منصور فروخ

 سعير حلحول 979521937 فاطمه زعل عبد هللا فروخ
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 سعير حلحول 989752167 محمد جبارة حسن عرامين

 سعير حلحول 989752159 اسمهان جبارة حسن عرامين

 سعير حلحول 994244895 حنان حسين حسن عرامين

 سعير حلحول 950267351 موسى شليش عبد المجيد الكوازبه

 سعير حلحول 982013286 نهى حسين حسن الكوازبه

 سعير حلحول 950267328 عفيفه احمد يوسف الكوازبه

 سعير حلحول 965267248 صبيح محمد علي شاللده

 سعير حلحول 965267222 شاللدهدالل محمود عبدهللا 

 سعير حلحول 965267149 نايفه عيسى علي شاللده

 سعير حلحول 921509964 اياد محمد عبد القادر المطور

 سعير حلحول 991746975 عمر خليل محمد طروه

 سعير حلحول 911717585 كامله خليل محمد وراسنه

 سعير حلحول 989756739 هاشم جديع منصور فروخ

 سعير حلحول 994526234 رشيد عطيه فروخ زهور

 سعير حلحول 944480110 شاهين تايه محمود شاللده

 سعير حلحول 913988382 يسرى شاهين تايه الفروخ

 سعير حلحول 944480128 زهيه حمد محمود شاللده

 سعير حلحول 414734558 شاديه محمد عبد العزيز الكوازيه

 سعير حلحول 991736810 شحده عبدالفتاح دعسان جرادات

 سعير حلحول 991748534 عايش حمدان محمود الشاللده

 سعير حلحول 965271869 وضحه عبد الفتاح طعمه شاللده

 سعير حلحول 905190724 خليل عبد العزيز عبد جردات

 سعير حلحول 942496878 زيد فوزي عبد الفتاح طروه

 سعير حلحول 989757828 نعيمه موسى بحيص طروه

 سعير حلحول 944481035 ياسر حسن تايه شاللده

 سعير حلحول 902754837 سماهر محمد قاسم شاللده

 حتا حلحول 964697148 سالم احمد سالم عمارين

 حتا حلحول 934696857 مريم حسن موسى عمارين

 دير سامت دورا 914003900 يونس عيسى يونس حروب

 دير سامت دورا 976906917 امنه احمد عبد حروب

 دير سامت دورا 936154772 سناء عزمي احمد حروب

 دير سامت دورا 968446344 وليد سالمه عبد الحروب

 دير سامت دورا 851805135 محمد محمود خليل حروب

 دير سامت دورا 973233356 ازدهار محمود خليل حروب

 دير سامت دورا 994306645 احمد محمد خليل حروب

 دير سامت دورا 979300878 حروب فاطمه جباره جبر

 دير سامت دورا 939386660 حازم محمد جباره حروب

 دير سامت دورا 941630634 زينب جميل محمد حروب

 دورا 977925643 محمود يوسف حامد ابو هاشم

واد -سنجر-كنار-الطبقة-كريسة-دورا
-الهجرة-دير رازح-ابو القمرة

خربة -واد عبيد-خرسا-افقيقيس
 سالمة

 دورا 942910753 ساره محمد سالم ابو هاشم

واد -سنجر-كنار-الطبقة-كريسة-دورا
-الهجرة-دير رازح-ابو القمرة

خربة -واد عبيد-خرسا-افقيقيس
 سالمة

 دورا 852798784 ايات محمود يوسف ابو هاشم

واد -سنجر-كنار-الطبقة-كريسة-دورا
-الهجرة-دير رازح-ابو القمرة

ة خرب-واد عبيد-خرسا-افقيقيس
 سالمة
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 دورا 901165464 ماجده محمد حسين دراويش

واد -سنجر-كنار-الطبقة-كريسة-دورا
-الهجرة-دير رازح-ابو القمرة

خربة -واد عبيد-خرسا-افقيقيس
 سالمة

 دورا 950916122 يوسف محمد حسين دراويش

واد -سنجر-كنار-الطبقة-كريسة-دورا
-الهجرة-دير رازح-ابو القمرة

خربة -عبيدواد -خرسا-افقيقيس
 سالمة

 دورا 900381716 مامون محمد اسماعيل دراويش

واد -سنجر-كنار-الطبقة-كريسة-دورا
-الهجرة-دير رازح-ابو القمرة

خربة -واد عبيد-خرسا-افقيقيس
 سالمة

 دورا 995422151 فاطمه عبد الفتاح جبريل دراويش

واد -سنجر-كنار-الطبقة-كريسة-دورا
-الهجرة-رازحدير -ابو القمرة

خربة -واد عبيد-خرسا-افقيقيس
 سالمة

 دورا 994740967 نعيمه محمد يوسف الشراونه

واد -سنجر-كنار-الطبقة-كريسة-دورا
-الهجرة-دير رازح-ابو القمرة

خربة -واد عبيد-خرسا-افقيقيس
 سالمة

 دورا 992010231 محمد علي جبرين الشراونه

واد -سنجر-كنار-الطبقة-كريسة-دورا
-الهجرة-دير رازح-القمرةابو 

خربة -واد عبيد-خرسا-افقيقيس
 سالمة

 دورا 992900456 محمد نصر ظاهر الشعراوي

واد -سنجر-كنار-الطبقة-كريسة-دورا
-الهجرة-دير رازح-ابو القمرة

خربة -واد عبيد-خرسا-افقيقيس
 سالمة

 دورا 981735533 فاطمه موسى خليل الشعراوي

واد -سنجر-كنار-الطبقة-كريسة-دورا
-الهجرة-دير رازح-ابو القمرة

خربة -واد عبيد-خرسا-افقيقيس
 سالمة

 دورا 907962195 النا محمد يوسف شرحه

واد -سنجر-كنار-الطبقة-كريسة-دورا
-الهجرة-دير رازح-ابو القمرة

خربة -واد عبيد-خرسا-افقيقيس
 سالمة

 دورا 979745387 محمد احمد راشد شرحه

واد -سنجر-كنار-الطبقة-كريسة-دورا
-الهجرة-دير رازح-ابو القمرة

خربة -واد عبيد-خرسا-افقيقيس
 سالمة

 دورا 994505642 فلاير مرشد سالمه شرحه

واد -سنجر-كنار-الطبقة-كريسة-دورا
-الهجرة-دير رازح-ابو القمرة

خربة -واد عبيد-خرسا-افقيقيس
 سالمة

 دورا 985731173 فايز جميل ابراهيم دنديس

واد -سنجر-كنار-الطبقة-كريسة-دورا
-الهجرة-دير رازح-ابو القمرة

خربة -واد عبيد-خرسا-افقيقيس
 سالمة

 دورا 934475344 ناهد رشاد احمد دنديس

واد -سنجر-كنار-الطبقة-كريسة-دورا
-الهجرة-دير رازح-ابو القمرة

خربة -واد عبيد-خرسا-افقيقيس
 سالمة
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 دورا 997906664 سلمان محمد عبدالفتاح رجوب

واد -سنجر-كنار-الطبقة-كريسة-دورا
-الهجرة-دير رازح-ابو القمرة

خربة -واد عبيد-خرسا-افقيقيس
 سالمة

 دورا 921259438 منى عثمان محمد رجوب

واد -سنجر-كنار-الطبقة-كريسة-دورا
-الهجرة-دير رازح-ابو القمرة

خربة -واد عبيد-خرسا-افقيقيس
 سالمة

 دورا 984770271 رهنزيهه يونس مصلح شوام

واد -سنجر-كنار-الطبقة-كريسة-دورا
-الهجرة-دير رازح-ابو القمرة

خربة -واد عبيد-خرسا-افقيقيس
 سالمة

 دورا 974281933 امين يوسف مصلح شوامره

واد -سنجر-كنار-الطبقة-كريسة-دورا
-الهجرة-دير رازح-ابو القمرة

خربة -واد عبيد-خرسا-افقيقيس
 سالمة

 دورا 994540599 العزيز عمروسهيل محمد عبد 

واد -سنجر-كنار-الطبقة-كريسة-دورا
-الهجرة-دير رازح-ابو القمرة

خربة -واد عبيد-خرسا-افقيقيس
 سالمة

 دورا 979515145 لبنى شحده اسماعيل عمرو

واد -سنجر-كنار-الطبقة-كريسة-دورا
-الهجرة-دير رازح-ابو القمرة

خربة -واد عبيد-خرسا-افقيقيس
 سالمة

 دورا 959339326 احمد حسن شاهينعمر 

واد -سنجر-كنار-الطبقة-كريسة-دورا
-الهجرة-دير رازح-ابو القمرة

خربة -واد عبيد-خرسا-افقيقيس
 سالمة

 دورا 985410349 سميحة احمد حسن الدرابيع

واد -سنجر-كنار-الطبقة-كريسة-دورا
-الهجرة-دير رازح-ابو القمرة

خربة -واد عبيد-خرسا-افقيقيس
 سالمة

 دورا 906790167 ماجد اسماعيل خليل ابو عرقوب

واد -سنجر-كنار-الطبقة-كريسة-دورا
-الهجرة-دير رازح-ابو القمرة

خربة -واد عبيد-خرسا-افقيقيس
 سالمة

 دورا 976940536 بدر قفطان عبد المنعم ابو عرقوب

واد -سنجر-كنار-الطبقة-كريسة-دورا
-الهجرة-رازحدير -ابو القمرة

خربة -واد عبيد-خرسا-افقيقيس
 سالمة

 دورا 902294859 نجاح عبد القادر بدوي ابو عرقوب

واد -سنجر-كنار-الطبقة-كريسة-دورا
-الهجرة-دير رازح-ابو القمرة

خربة -واد عبيد-خرسا-افقيقيس
 سالمة

 دورا 854316296 جهاد بدر قفطان ابو عرقوب

 واد-سنجر-كنار-الطبقة-كريسة-دورا
-الهجرة-دير رازح-ابو القمرة

خربة -واد عبيد-خرسا-افقيقيس
 سالمة

 دورا 998846232 فوزية احمد محمد نصار

واد -سنجر-كنار-الطبقة-كريسة-دورا
-الهجرة-دير رازح-ابو القمرة

خربة -واد عبيد-خرسا-افقيقيس
 سالمة
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 دورا 902595883 خالد احمد محمدنصار

 واد-سنجر-كنار-الطبقة-كريسة-دورا
-الهجرة-دير رازح-ابو القمرة

خربة -واد عبيد-خرسا-افقيقيس
 سالمة

 دورا 972910954 احمد محمد مصطفى عقل

واد -سنجر-كنار-الطبقة-كريسة-دورا
-الهجرة-دير رازح-ابو القمرة

خربة -واد عبيد-خرسا-افقيقيس
 سالمة

 دورا 411595143 فاطمه عبد هللا عبد الفتاح عقل

واد -سنجر-كنار-الطبقة-كريسة-دورا
-الهجرة-دير رازح-ابو القمرة

خربة -واد عبيد-خرسا-افقيقيس
 سالمة

 دورا 905707444 حمزه علي محمود غانم

واد -سنجر-كنار-الطبقة-كريسة-دورا
-الهجرة-دير رازح-ابو القمرة

خربة -واد عبيد-خرسا-افقيقيس
 سالمة

 دورا 907329411 محاسن عواد خليل غانم

واد -سنجر-كنار-الطبقة-كريسة-دورا
-الهجرة-دير رازح-ابو القمرة

خربة -واد عبيد-خرسا-افقيقيس
 سالمة

 دورا 996746228 علي محمد ابراهيم ابوشرار

واد -سنجر-كنار-الطبقة-كريسة-دورا
-الهجرة-دير رازح-ابو القمرة

خربة -واد عبيد-خرسا-افقيقيس
 سالمة

 دورا 901139881 مجدي علي محمد ابوشرار

واد -سنجر-كنار-الطبقة-كريسة-دورا
-الهجرة-دير رازح-ابو القمرة

خربة -واد عبيد-خرسا-افقيقيس
 سالمة

 دورا 905423687 خالد حسن علي فقوسه

واد -سنجر-كنار-الطبقة-كريسة-دورا
-الهجرة-دير رازح-ابو القمرة

خربة -واد عبيد-خرسا-افقيقيس
 سالمة

 دورا 900080557 نرجس محمد يوسف فقوسه

واد -سنجر-كنار-الطبقة-كريسة-دورا
-الهجرة-دير رازح-ابو القمرة

خربة -واد عبيد-خرسا-افقيقيس
 سالمة

 دورا 977000132 هالة محمد يوسف حروب

واد -سنجر-كنار-الطبقة-كريسة-دورا
-الهجرة-دير رازح-ابو القمرة

خربة -واد عبيد-خرسا-افقيقيس
 سالمة

 دورا 953379492 اياد محمد يوسف سويطي

واد -سنجر-كنار-الطبقة-كريسة-دورا
-الهجرة-دير رازح-ابو القمرة

خربة -واد عبيد-خرسا-افقيقيس
 سالمة

 دورا 994742740 هاشم احمد محمد شراونه

واد -سنجر-كنار-الطبقة-كريسة-دورا
-الهجرة-دير رازح-ابو القمرة

خربة -واد عبيد-خرسا-افقيقيس
 سالمة

 دورا 994741247 الرسول شراونةرسيله محمد عبد 

واد -سنجر-كنار-الطبقة-كريسة-دورا
-الهجرة-دير رازح-ابو القمرة

خربة -واد عبيد-خرسا-افقيقيس
 سالمة
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 دورا 908060080 غالب محمد ابراهيم ادعيس

واد -سنجر-كنار-الطبقة-كريسة-دورا
-الهجرة-دير رازح-ابو القمرة

خربة -واد عبيد-خرسا-افقيقيس
 سالمة

 دورا 415118884 خوله يوسف عبد ادعيس

واد -سنجر-كنار-الطبقة-كريسة-دورا
-الهجرة-دير رازح-ابو القمرة

خربة -واد عبيد-خرسا-افقيقيس
 سالمة

 دورا 994305134 فاطمه محمد عبد حروب

واد -سنجر-كنار-الطبقة-كريسة-دورا
-الهجرة-دير رازح-ابو القمرة

خربة -واد عبيد-خرسا-افقيقيس
 سالمة

 دورا 850667023 محمد يوسف سالمه حروب

واد -سنجر-كنار-الطبقة-كريسة-دورا
-الهجرة-دير رازح-ابو القمرة

خربة -واد عبيد-خرسا-افقيقيس
 سالمة

 دورا 919770750 عساف يوسف محمود عمر

واد -سنجر-كنار-الطبقة-كريسة-دورا
-الهجرة-دير رازح-ابو القمرة

خربة -واد عبيد-خرسا-افقيقيس
 سالمة

 دورا 981970437 فاطمه امطير سليمان عمر

واد -سنجر-كنار-الطبقة-كريسة-دورا
-الهجرة-دير رازح-ابو القمرة

خربة -واد عبيد-خرسا-افقيقيس
 سالمة

 دورا 901145953 حميده يوسف محمود عمرو

واد -سنجر-كنار-الطبقة-كريسة-دورا
-الهجرة-دير رازح-ابو القمرة

خربة -واد عبيد-خرسا-افقيقيس
 سالمة

 دورا 976872986 غاده محمد احمد ابو شرار

واد -سنجر-كنار-الطبقة-كريسة-دورا
-الهجرة-دير رازح-ابو القمرة

خربة -واد عبيد-خرسا-افقيقيس
 سالمة

 دورا 972900328 امنه موسى عيسى موسى عمرو

واد -سنجر-كنار-الطبقة-كريسة-دورا
-الهجرة-دير رازح-ابو القمرة

خربة -عبيدواد -خرسا-افقيقيس
 سالمة

 دورا 910800007 موسى محمود موسى ابو شرار

واد -سنجر-كنار-الطبقة-كريسة-دورا
-الهجرة-دير رازح-ابو القمرة

خربة -واد عبيد-خرسا-افقيقيس
 سالمة

 الظاهرية دورا 994402469 فخري عزات سليمان ابوشرخ

 الظاهرية دورا 978069508 مريم موسى محمد جبارين

 الظاهرية دورا 989407952 حمد شروخ فاطمة خليل

 الظاهرية دورا 989416110 محمد شحادة عبدالقادر سمامرة

 الظاهرية دورا 989416227 عايشة شحادة عبدالقادر السمامرة

 الظاهرية دورا 989416128 سارة سالم ابراهيم سمامرة

 الظاهرية دورا 959904111 مصطفى عبد الحميد محمد حرب

 الظاهرية دورا 998249239 علي حرب حميده محمود

 الظاهرية دورا 993097856 راتب اسماعيل احمد بطاط

 الظاهرية دورا 974436131 فاطمه عبدالكريم عبدربه بطاط

 الظاهرية دورا 995598521 حميده عبد البحميد عيسى بطاط

 الظاهرية دورا 852003235 حازم محمد سالم شاهين

 الظاهرية دورا 983080631 عالن محمد خليل عبد هللا ابو
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 الظاهرية دورا 902596550 شريف اسماعيل عبدالهادي قيسيه

 الظاهرية دورا 914004510 مي عدنان عبدالهادي قيسيه

 الظاهرية دورا 993088467 عادل نائل حمد ابو شرخ

 الظاهرية دورا 981920382 سعاد محمد محمود ابو شرخ

 الظاهرية دورا 993088459 نجاح نايل حمد ابو شرخ

 الظاهرية دورا 995593159 أحمد موسى أحمد القيسية

 الظاهرية دورا 999461130 زريفه عبد القادر عبد هللا القيسية

 الظاهرية دورا 995593167 مريم موسى أحمد القيسية

 الظاهرية دورا 998248710 ساكت محمد موسى نصرهللا

 الظاهرية دورا 973360340 فاطمه يوسف عبدالرحمن نصرهللا

 الظاهرية دورا 998248819 حميدة محمد موسى نصرهللا

 الظاهرية دورا 990561714 سعيد عبد القادر عطيه العوايصه

 الظاهرية دورا 990561722 وفيقه جبر عبد الفتاح العوايسه

 الظاهرية دورا 980590962 ناصر محمد احمد الهوارين

 الظاهرية دورا 858794316 الهواريناميره احمد عبد المجيد 

 الظاهرية دورا 852779842 مصعب شاهين ملحم قيسيه

 الظاهرية دورا 995597937 سمر يوسف محمود قيسيه

 الظاهرية دورا 998247050 نعمه ملحم شاهين حرب

 الظاهرية دورا 901064543 رياض محمد جبر كعكي

 الظاهرية دورا 989417449 صابر محمد محمود الطل

 الظاهرية دورا 994400752 صباح محمد جابر الوريدات

 الظاهرية دورا 994403186 علي ابراهيم غريب مليح

 الظاهرية دورا 853567808 ليالي علي ابراهيم مليح

 الظاهرية دورا 944865773 هنا اسماعيل خليل مليح

 الظاهرية دورا 906749122 فايقه محمود محمد الشروخ

 الظاهرية دورا 906749114 خليل ياسين منسيهمصطفى 

 الظاهرية دورا 977275536 فاطمه جميل احمد هوارين

 الظاهرية دورا 980585673 عزمي مصباح يعقوب هوارين

 الظاهرية دورا 989405337 شحده عبد الهادي سالم الثابت

 الظاهرية دورا 995588860 سامي سليمان حمد اسويلم

 الظاهرية دورا 902677822 شديدرحاب محمود محمد 

 السموع دورا 943437913 عبدالكريم عبدالغني سلمان العواوده

 السموع دورا 990105769 عائشه انيس عبد عواوده

 السموع دورا 981841729 محمد موسى سلمان حوامده

 السموع دورا 981845324 منيره خليل محمد حوامده

 السموع دورا 981841745 نايفه موسى سلمان الحوامده

 السموع دورا 858755408 عمار علي عطا المحاريق

 السموع دورا 978081537 بندر محمد حسن المحاريق

 السموع دورا 981831225 حكمت محمد نعمان عبدالمنعم حوامده

 السموع دورا 943213413 محمد اسماعيل خليل حوامده

 السموع دورا 981831241 فاطمه محمد نعمان الرواشده

 السموع دورا 979321296 سالمه عوده هللا علي حوامده

 السموع دورا 978010643 خوله صالح يوسف ابو عواد

 السموع دورا 965222763 احمد عبدالجليل حسن ابوعواد

 السموع دورا 930590633 جواهر محمد عبدهللا ابوعواد

 السموع دورا 904505146 فاطمه عبد المنعم نعمان الحوامده

 السموع دورا 943447094 سليمان يوسف سالم الحوامدة

 السموع دورا 979310349 بسام ابراهيم محمد بدارين

 السموع دورا 979326741 رابعه احمد حماد ابو زر

 السموع دورا 983050964 رمضان محمود شحاده ابو الكباش
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 السموع دورا 993076686 حسين سلمان صباح الزعارير

 السموع دورا 905709598 نبهان حسن الزعاريرامل 

 السموع دورا 978081727 بديعه عيسى حماد المحاريق

 السموع دورا 903902294 احمد سامي ابراهيم حوامده

 السموع دورا 918289216 عايشه عقيل محمد حوامده

 السموع دورا 986820132 نعمه محمد حسين حوامده

 السموع دورا 903902336 فاطمة سامي ابراهيم حوامدة

 السموع دورا 415261601 ليلى منيع مصطفى خاليله

 السموع دورا 985560846 عمر محمد عبد خاليله

 السموع دورا 983050428 فاطمه صبح صبيح الزعارير

 السموع دورا 913990974 علي محمد أحمد زعارير

 الدواورة -اذنا  دورا 997033378 احمد ابراهيم محمد اطميزه

 الدواورة -اذنا  دورا 998202584 بسمه عثمان موسى اطميزه

 الدواورة -اذنا  دورا 990702029 واصف عبدهللا جبران عطيه

 الدواورة -اذنا  دورا 964378905 منال لطفي حسن عطيه

 الدواورة -اذنا  دورا 976873562 ابراهيم محمود محمد فرج هللا

 الدواورة -اذنا  دورا 920473055 رفقه علي حسين فرج هللا

 الدواورة -اذنا  دورا 902675370 نعيمه محمود محمد ابو عصا

 الدواورة -اذنا  دورا 990715864 فؤاد محمود احمد ابو اسعد

 الدواورة -اذنا  دورا 950575159 االء محمد عبدالعزيز ابو اسعد

 الدواورة - اذنا دورا 990715831 رابعه عبدالدايم محمد ابو اسعد

 الدواورة -اذنا  دورا 990718223 شفيق حسين فضاله امريزيق

 الدواورة -اذنا  دورا 989528963 خوله علي فضل هللا امريزيق

 الدواورة -اذنا  دورا 998202162 شاهر محمود ابراهيم طميزه

 الدواورة -اذنا  دورا 998208383 رضا محمود محمد طميزي

 الدواورة -اذنا  دورا 982026684 العسودأحمد اسماعيل عطيه 

 الدواورة -اذنا  دورا 900291238 سعاد سعيد عبد هللا عسود

 الدواورة -اذنا  دورا 905582649 محمود محمد احمد عواد

 الدواورة -اذنا  دورا 910253335 هيجر اسماعيل محمد عواد

 الدواورة -اذنا  دورا 901066589 فضل محمد عيسى صوايفه

 الدواورة -اذنا  دورا 911646750 هيام زكي عيسى صوايفه

 الدواورة -اذنا  دورا 990711384 حنان محمد عيسى اعرج

 الدواورة -اذنا  دورا 995151339 خليل حسن أحمد سليميه

 الدواورة -اذنا  دورا 989521364 حليمه عبد الفتاح علي سليميه

 الدواورة -اذنا  دورا 982030652 ربيحه علي عبد الرازق عواوده

 الدواورة -اذنا  دورا 854459625 فادي كامل احمد عواوده

 الدواورة -اذنا  دورا 982025363 جميل سالم عبد الحميد نوفل

 الدواورة -اذنا  دورا 987840188 معزوزه محمد محمود نوفل

 الدواورة -اذنا  دورا 982025348 جليله سالم عبد الحميد ابو زلطه

 الدواورة -اذنا  دورا 852699511 عوض خليل سليمي وليد

 الدواورة -اذنا  دورا 989536040 معزوزه حسن محمد سليمي

 مخيم الفوار دورا 925184947 خالد محمد احمد ابو ربيع

 مخيم الفوار دورا 905620357 عطاف ابراهيم محمد دعدره

 الفوارمخيم  دورا 910568138 نضال عبد الحافظ محمد دعدره

 مخيم الفوار دورا 955771845 محمود عبد القادر مصطفى عزه

 مخيم الفوار دورا 935053702 معزوزه ابراهيم محمد عزه

 مخيم الفوار دورا 955771860 سعديه عبد القادر مصطفى طيطي

 مخيم الفوار دورا 996716239 محمد عبدالفتاح خميس رصرص

 مخيم الفوار دورا 979216652 سعيده خميس محمد رصرص

 مخيم الفوار دورا 852827575 عطا محمود عبدالفتاح عوض
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 مخيم الفوار دورا 958650319 محمود عبد الفتاح احمد عوض

 الريحية دورا 914088901 يوسف محمود حرب طوباسي

 الريحية دورا 938227956 مريم محمد ابراهيم طوباسي

 الريحية دورا 938224110 عيسى محمد علي الطوباسي

 الريحية دورا 938224128 فتحيه عبدالحميد موسى الطوباسي

 الريحية دورا 977901537 محمد طالب ابراهيم الطوباسي

 الريحية دورا 995415734 غاليه ابراهيم حرب الطوباسي

 دورا 980418040 حسن محمود محمد مشارقه

دير -طواس-اسكاك-المجد-سكة
-التحتابيت الروش -العسل فوقا

-دير العسل التحتا-الروش العليا
 بيت مرسم-البيرة-الرج

 دورا 901063966 ليلى احمد محمد مشارقه

دير -طواس-اسكاك-المجد-سكة
-بيت الروش التحتا-العسل فوقا

-دير العسل التحتا-الروش العليا
 بيت مرسم-البيرة-الرج

 دورا 980417968 رسميه احمد محمد مشارقه

دير -طواس-اسكاك-المجد-سكة
-بيت الروش التحتا-العسل فوقا

-دير العسل التحتا-الروش العليا
 بيت مرسم-البيرة-الرج

 دورا 907040372 رائد غازي محمد تلبيشي

دير -طواس-اسكاك-المجد-سكة
-بيت الروش التحتا-العسل فوقا

-دير العسل التحتا-الروش العليا
 بيت مرسم-البيرة-الرج

 دورا 980415483 محمد حسين تلبيشيحليمه 

دير -طواس-اسكاك-المجد-سكة
-بيت الروش التحتا-العسل فوقا

-دير العسل التحتا-الروش العليا
 بيت مرسم-البيرة-الرج

 دورا 911525814 خلود احمد محمد تلبيشي

دير -طواس-اسكاك-المجد-سكة
-بيت الروش التحتا-العسل فوقا

-التحتادير العسل -الروش العليا
 بيت مرسم-البيرة-الرج

 دورا 987652872 رزق موسى محمد حريبات

دير -طواس-اسكاك-المجد-سكة
-بيت الروش التحتا-العسل فوقا

-دير العسل التحتا-الروش العليا
 بيت مرسم-البيرة-الرج

 دورا 992262170 فلاير محمد حسين حريبات

دير -طواس-اسكاك-المجد-سكة
-التحتابيت الروش -العسل فوقا

-دير العسل التحتا-الروش العليا
 بيت مرسم-البيرة-الرج

 دورا 906903331 اعتماد موسى محمد حريبات

دير -طواس-اسكاك-المجد-سكة
-بيت الروش التحتا-العسل فوقا

-دير العسل التحتا-الروش العليا
 بيت مرسم-البيرة-الرج

 دورا 932706039 عايش محمد أحمد اوالد محمد

دير -طواس-اسكاك-المجد-سكة
-بيت الروش التحتا-العسل فوقا

-دير العسل التحتا-الروش العليا
 بيت مرسم-البيرة-الرج

 دورا 941470346 مراد عايش محمد اوالد محمد

دير -طواس-اسكاك-المجد-سكة
-بيت الروش التحتا-العسل فوقا

-دير العسل التحتا-الروش العليا
 بيت مرسم-البيرة-الرج

 دورا 987045549 الحج غنام حسين اوالد محمد ياسره

دير -طواس-اسكاك-المجد-سكة
-بيت الروش التحتا-العسل فوقا

-دير العسل التحتا-الروش العليا

https://www.wepal.net/ar/?articles=topic&topic=4853



 بيت مرسم-البيرة-الرج

 دورا 980400840 وجاد حسين حسن الدردون

دير -طواس-اسكاك-المجد-سكة
-بيت الروش التحتا-العسل فوقا

-العسل التحتادير -الروش العليا
 بيت مرسم-البيرة-الرج

 دورا 980400196 غازي اسماعيل ابراهيم الدردون

دير -طواس-اسكاك-المجد-سكة
-بيت الروش التحتا-العسل فوقا

-دير العسل التحتا-الروش العليا
 بيت مرسم-البيرة-الرج

 بيت عوا دورا 905652947 محمد حسن عامر مسالمه

 بيت عوا دورا 973400864 انتصار حسن عامر مسالمه

 بيت عوا دورا 976996652 عبد الحميد ابراهيم محمد ابو دريه

 بيت عوا دورا 976976654 فاطمه عبد عبد الهادي ابو دريه

 بيت عوا دورا 976975680 ربحي محمد سالمه مسالمه

 بيت عوا دورا 976975870 عزيه عمر عامر مسالمه

 بيت عوا دورا 976961763 المسالمةعوض عبدالمهدي عبد ربه 

 بيت عوا دورا 976961771 زهيا عبدالمهدي عبد ربه مسالمه

 بيت عوا دورا 909610255 زهره محمد عواد المسالمه

 بيت عوا دورا 997090535 مرشد محمد عقيل السويطي

 بيت عوا دورا 994510758 ساره موسى سالمه حجازي السويطي

 بيت عوا دورا 976970541 عبد القادر سويطياسماعيل عبد الرسول 

 بيت عوا دورا 943921825 رسميه احمد علي سويطي

 دورا 980746622 سالمه اسماعيل سالمه الشراونه
-سوبا-بيت مقدوم-المورق -الكوم

 السيميا-حمصة

 دورا 937580385 زهره محمد عيسى الشراونه
-سوبا-بيت مقدوم-المورق -الكوم

 السيميا-حمصة

 دورا 900713629 يسرى موسى محمود رجوب
-سوبا-بيت مقدوم-المورق -الكوم

 السيميا-حمصة

 دورا 904758646 امين عبد القادر محمد الرجوب
-سوبا-بيت مقدوم-المورق -الكوم

 السيميا-حمصة

 دورا 900082587 ايمان عبد القادر محمد ارجوب
-سوبا-بيت مقدوم-المورق -الكوم

 السيميا-حمصة

 الفريجات -الرماضين  دورا 993051747 شنيور أحمد قيسيهوفيق 

 الفريجات -الرماضين  دورا 993051754 صديقه اشنيور أحمد قيسيه

 الفريجات -الرماضين  دورا 989765847 غياض افهيد ابراهيم زغارنه

 الفريجات -الرماضين  دورا 989765581 تمام محمد حسن الزغارنه

 الفريجات -الرماضين  دورا 943423368 نصره محمود احمد قيسيه

 الفريجات -الرماضين  دورا 994916096 ناصر ملحم شاهين قيسيه

 حدب الفوار دورا 911697886 اسماعيل سليمان عبد القادر عرجان

 حدب الفوار دورا 977911668 حاتم رضوان عبد الفتاح ابو تركي

 الفوارحدب  دورا 977129394 نجاح محمد حمد ابو تركي

 دورا 992910497 حورية محمود طه دودين

ابو -رابود-ابو العرقان-حدب العلقة
-العلقة-ابو العسجا-كرزا-الغزالن
واد -كرمه-امريش-عبدة-الصرة

 خلة العقد -الشاجنة 

 دورا 984371252 عيسى محمد طه دودين

ابو -رابود-ابو العرقان-حدب العلقة
-العلقة-العسجاابو -كرزا-الغزالن
واد -كرمه-امريش-عبدة-الصرة

 خلة العقد -الشاجنة 
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 دورا 973219116 عبد عبد هللا عودة طبيش

ابو -رابود-ابو العرقان-حدب العلقة
-العلقة-ابو العسجا-كرزا-الغزالن
واد -كرمه-امريش-عبدة-الصرة

 خلة العقد -الشاجنة 

 دورا 973219124 فاطمة محمد حسين طبيش

ابو -رابود-ابو العرقان-العلقةحدب 
-العلقة-ابو العسجا-كرزا-الغزالن
واد -كرمه-امريش-عبدة-الصرة

 خلة العقد -الشاجنة 

 دورا 907124747 فوزية محمود عامر عواودة

ابو -رابود-ابو العرقان-حدب العلقة
-العلقة-ابو العسجا-كرزا-الغزالن
واد -كرمه-امريش-عبدة-الصرة

 خلة العقد -الشاجنة 

 دورا 995420544 بسام محمد عبد الفتاح عواوده

ابو -رابود-ابو العرقان-حدب العلقة
-العلقة-ابو العسجا-كرزا-الغزالن
واد -كرمه-امريش-عبدة-الصرة

 خلة العقد -الشاجنة 

 دورا 905672267 محمد عبد القادر عبد هللا دار محمد

ابو -رابود-ابو العرقان-حدب العلقة
-العلقة-العسجاابو -كرزا-الغزالن
واد -كرمه-امريش-عبدة-الصرة

 خلة العقد -الشاجنة 

 دورا 987045739 وجيهه عبد القادر عبد هللا دار محمد

ابو -رابود-ابو العرقان-حدب العلقة
-العلقة-ابو العسجا-كرزا-الغزالن
واد -كرمه-امريش-عبدة-الصرة

 خلة العقد -الشاجنة 

 دورا 905672242 زكيه عبد القادر عبد هللا غنام

ابو -رابود-ابو العرقان-حدب العلقة
-العلقة-ابو العسجا-كرزا-الغزالن
واد -كرمه-امريش-عبدة-الصرة

 خلة العقد -الشاجنة 

 دورا 987045770 نجاح عبد القادر عبد هللا محمد

ابو -رابود-ابو العرقان-حدب العلقة
-العلقة-العسجاابو -كرزا-الغزالن
واد -كرمه-امريش-عبدة-الصرة

 خلة العقد -الشاجنة 

 دورا 998380133 ياسين يوسف عبدالحميد ابو شيخه

ابو -رابود-ابو العرقان-حدب العلقة
-العلقة-ابو العسجا-كرزا-الغزالن
واد -كرمه-امريش-عبدة-الصرة

 خلة العقد -الشاجنة 

 دورا 966762841 ختام محمود حامد ابوشيخه

ابو -رابود-ابو العرقان-حدب العلقة
-العلقة-ابو العسجا-كرزا-الغزالن
واد -كرمه-امريش-عبدة-الصرة

 خلة العقد -الشاجنة 

 دورا 910351774 ابتهال محمد عبدالحميد ابوشيخه

ابو -رابود-ابو العرقان-حدب العلقة
-العلقة-ابو العسجا-كرزا-الغزالن
واد -كرمه-امريش-عبدة-الصرة

 خلة العقد -الشاجنة 

 دورا 984370353 تيسير ابراهيم حسين بستنجي

ابو -رابود-ابو العرقان-حدب العلقة
-العلقة-ابو العسجا-كرزا-الغزالن
واد -كرمه-امريش-عبدة-الصرة

 خلة العقد -الشاجنة 
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 دورا 941627762 عائشه خليل محمد بستنجي

ابو -رابود-ابو العرقان-حدب العلقة
-العلقة-العسجاابو -كرزا-الغزالن
واد -كرمه-امريش-عبدة-الصرة

 خلة العقد -الشاجنة 

 جلجيليا رام هللا 948356464 محمد صبحي محمد سالم

 جلجيليا رام هللا 907718217 سناء صبحي محمد اشقر

 جلجيليا رام هللا 957992829 عطاف مصطفى خليل سالم

 ابو فالح خربة رام هللا 978472157 خالد عبد الحليم محمد شومان

 خربة ابو فالح رام هللا 988477147 اكرام صبري محمود شومان

 خربة ابو فالح رام هللا 988490462 عبد الحكيم ثلجي ناصر حمايل

 خربة ابو فالح رام هللا 988490421 سليمة عبد الجابر حسين زهور

 خربة ابو فالح رام هللا 932720279 رباح عبدو عبد هللا حماد

 خربة ابو فالح رام هللا 937138352 خميس حسين حمادروحية 

 سلواد رام هللا 961800380 حسن نمر حمد حامد

 سلواد رام هللا 915430474 سميره موسى محمود حامد

 سلواد رام هللا 991262833 رسمية عبد القادر محمود حامد

 سلواد رام هللا 991263146 عبد الحميد موسى محمود حامد

 سلواد رام هللا 900109950 الحميد موسى حامد ماجدة عبد

 سلواد رام هللا 956815278 جبرين حبش جبر حماد

 سلواد رام هللا 983772260 نهاد محمد صقر حماد

 سلواد رام هللا 948541727 عايشة مصطفى حسان حامد

 رام هللا -برقا  رام هللا 946936135 عادل محمود طه المعطان

 رام هللا -برقا  رام هللا 934350612 ابوسعود سعيدزهرة عبد العزيز 

 رام هللا -برقا  رام هللا 946936176 صبحة محمود طه كايد

 رام هللا رام هللا 906436258 محمد حسن محمد صالح

 رام هللا رام هللا 937203149 نسيمة معروف عبد الحفيظ صالح

 لقيابيت  رام هللا 853302388 محمود جبر ابراهيم عاصي

 بيت لقيا رام هللا 968480319 معزوزة محمد صالح دار عاصي

 بيت لقيا رام هللا 982406258 شقير سالم يعقوب عاصي

 بيت لقيا رام هللا 936726041 جميلة أحمد مصطفى عاصي

 بيت لقيا رام هللا 945331171 فايزة شقير سالم عاصي

 رام هللا رام هللا 995195252 عزام محمد سليمان عثمان

 رام هللا رام هللا 966782450 نهاية عمر حامد عثمان

 رام هللا رام هللا 900059296 نهايه عوني محمد حسين

 رام هللا رام هللا 978856516 عوني محمد عبد هللا حسين

 رام هللا رام هللا 943025957 محمد داود سليمان دار عطيه

 رام هللا رام هللا 931927081 عاليه احمد جبريل دار عطيه

 دير عمار رام هللا 952047553 حسين عيسى حسن دار حسين علي

 دير عمار رام هللا 978337822 كفايه محمد حمد هللا دار حسين

 رام هللا -طيبة  رام هللا 961263407 عبد اللطيف محمد حامد ابو عليا

 رام هللا -طيبة  رام هللا 942315557 خولة اسعد جبر ابو عليا

 بيت لقيا رام هللا 946450616 احمد ابراهيم خليل عاصي

 بيت لقيا رام هللا 946450590 ربحيه ابراهيم خليل دار عاصي

 رام هللا رام هللا 968754937 يوسف محمد سليمان دبعي

 رام هللا رام هللا 998901151 هيفاء يوسف عالء الدين

 لقيابيت  رام هللا 852371913 ساجد سعيد علي عاصي

 بيت لقيا رام هللا 954334686 صبحيه عبد خالد عاصي

 رام هللا رام هللا 851335703 سمر ساري رسالن ربيع

 رام هللا رام هللا 993320258 صالح حسن صالح ربيع

 رام هللا رام هللا 901120311 فادي يوسف احمد امين
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 رام هللا رام هللا 993320266 زياد حسن صالح ربيع

 رام هللا رام هللا 952930006 بدر محمود ربيعبدره 

 بيت لقيا رام هللا 905074829 نبهان حسن عبد الحميد عليان

 رام هللا رام هللا 904413820 رجاء اسماعيل امين عيسه

 رام هللا رام هللا 910433663 عزام عاهد حسين عيسه

 رام هللا رام هللا 405611377 جعفر عزيز هارون كايد

 رام هللا رام هللا 987577913 الدين ابراهيم كايد مي عز

 رام هللا رام هللا 980865745 خالد حسن صالح شوابكه

 رام هللا رام هللا 415037530 دليله يوسف احمد شوابكه

 رام هللا رام هللا 973311251 عبله عيسى حافظ عبد اللطيف

 رام هللا رام هللا 973311285 عواد عيسى حافظ اقرع

 رام هللا رام هللا 978945368 محمد سمير سليم علي دبور

 رام هللا رام هللا 080752264 لواحظ سليم علي عناتي

 رام هللا رام هللا 901080671 عنان حسني قاسم ازعر

 رام هللا رام هللا 954917654 ليلى محمد فايز ازعر

 رام هللا رام هللا 941301426 رجاء حسني قاسم ازعر

 رام هللا رام هللا 959646738 محمد مصطفى بزارفهميه 

 رام هللا رام هللا 414850354 كريمة محمد مصطفى ابو خليل

 رام هللا رام هللا 959646753 صايل محمد مصطفى دار ابو زيادة

 بيت لقيا رام هللا 086083839 عايد حسين شحادة عاصي

 لقيابيت  رام هللا 080468242 هناء خليل ابراهيم عاصي

 رام هللا رام هللا 938385291 فادي اسماعيل عبد الرحمن المربوع

 رام هللا رام هللا 958505984 فوزيه عبد الرسول حمد المربوع

 رام هللا رام هللا 969775840 محمد نايف ابراهيم فقهاء

 رام هللا رام هللا 989551155 هدى عبد الحميد يوسف فقهاء

 رام هللا رام هللا 969775824 نايفه طالب محمد فقهاء

 رام هللا رام هللا 953212859 عدنان علي جابر شمالي

 رام هللا رام هللا 989220892 امل عيسى محمد شمالي

 رام هللا رام هللا 983705583 نضال اسماعيل مصطفى شني

 رام هللا رام هللا 989015797 فاطمة احمد سعدات شني

 رام هللا رام هللا 920980331 رشدي محمود رشيد غاليني

 رام هللا رام هللا 953883303 منار محمد عصام عارف غاليني

 البيرة رام هللا 950056143 زكريا محمود أحمد الشيخ

 البيرة رام هللا 933745366 مريم سعيد محمد الشيخ

 ترمسعيا رام هللا 967005232 ماهر عبد ابراهيم حجاز

 ترمسعيا رام هللا 983602624 هيام حسن جميل حجاز

 البيرة رام هللا 933002131 صبحي عبد هللا حسين نمر

 البيرة رام هللا 950619387 ختام علي مصطفى نمر

 البيرة رام هللا 944392372 ابراهيم ياسين ابراهيم حمايل

 البيرة رام هللا 939357521 زهيه سليمان عطا هللا عابد

 البيرة رام هللا 944392349 الحمايلياسمين ياسين ابراهيم 

 البيرة رام هللا 998566830 موسى حافظ موسى نمر

 البيرة رام هللا 998706360 لينا خليل محمد نمر

 البيرة رام هللا 968764894 فوزي حمدي سعيد عداسي

 البيرة رام هللا 901409078 رنا عبد الرازق ابراهيم عداسي

 البيرة رام هللا 986055838 منذر ذياب حسين ابراهيم

 البيرة رام هللا 412125197 سوسن محمود عبد اللطيف ابراهيم

 ترمسعيا رام هللا 966800138 رسمي محمد ابراهيم حجاز

 ترمسعيا رام هللا 998497473 زهره صبحي محمود حجاز

 ترمسعيا رام هللا 412946931 رمضان انيس موسى حمدان
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 ترمسعيا رام هللا 901158865 نهاية احمد علي حمدان

 البيرة رام هللا 914452370 رائد امين حسين قاللوه

 البيرة رام هللا 922381223 سعاد امين جليل قاللوه

 البيرة رام هللا 907573059 فاطمه علي محمد قاللوه

 البيرة رام هللا 850145764 اسماء محمد اسعد حسونة

 البيرة رام هللا 912352929 محمد اسعد فارس حسونة

 البيرة رام هللا 936820968 محمود موسى أحمد ابو عين

 البيرة رام هللا 970073151 ريم علي انيس ابو عين

 البيرة رام هللا 929952885 عبد هللا عمر سعيد شلة

 البيرة رام هللا 938584778 سمر يعقوب احمد شله

 البيرة هللا رام 942985748 اميرة عبد الفتاح عبد هللا حامدة

 البيرة رام هللا 411688708 يوسف فهمي يوسف عوده

 البيرة رام هللا 984791616 منتهى محمد علي حسن عوده

 البيرة رام هللا 850929316 سعيد محمد سعد الدين سرحان

 البيرة رام هللا 935058362 منيره احمد محمود سرحان

 يبرود رام هللا 998615363 فتحي محمد أحمد حديد

 يبرود رام هللا 942853664 سلمى قاسم سليمان حديد

 البيرة رام هللا 913495578 اياد جمال سليم نخله

 البيرة رام هللا 937849057 حنين صالح عودة نخله

 البيرة رام هللا 999010937 محمد طه علي ابو شربك

 البيرة رام هللا 978500684 عائده سعدي محمد ابو شرق

 البيرة رام هللا 983531542 صالح محمد زهور عبد هللا

 البيرة رام هللا 983531559 صباح صالح محمد زهور

 البيرة رام هللا 983531591 عزيزة صالح محمد زهور

 البيرة رام هللا 983531583 نجاح صالح محمد زهور

 البيرة رام هللا 978495257 منير محمد عبد هللا طويل

 البيرة رام هللا 909555187 عثمان الطويلعائشة عبد اللطيف 

 البيرة رام هللا 978495281 كوكب محمد عبد هللا الطويل

 البيرة رام هللا 983556465 محمود داود عبد القادر زايد

 البيرة رام هللا 991061367 امنه محمد عبد القادر زايد

 البيرة رام هللا 949957401 محمد سعيد ابراهيم نمر

 البيرة رام هللا 944808385 سعيد ابراهيم فاخورياماني 

 البيرة رام هللا 998712251 عبد هللا حسني حسن اسمر

 البيرة رام هللا 907523195 اماني عبد هللا حسني اسمر

 البيرة رام هللا 912147642 وفيقه داود محمد اسمر

 البيرة رام هللا 975700402 محمود عثمان محمد شيخه

 البيرة رام هللا 410811228 ابراهيم شيخهمجد محمود 

 البيرة رام هللا 964401632 محمد احمد محمد حميدات

 البيرة رام هللا 965065931 سناء سني نسيب حميدات

 البيرة رام هللا 964401657 جميلة احمد محمد حميدات

 البيرة رام هللا 977257724 امين محمد امين ناصر

 البيرة رام هللا 902900968 رانيه محمد امين ناصر

 البيرة رام هللا 980402440 فايز احمد يوسف عليان

 البيرة رام هللا 980402424 جازية محمد حسن شوامرة

 كفر عين رام هللا 946390275 عالء محمد أحمد ابو خرمه

 كفر عين رام هللا 930182209 حنان محمد ذيب ابو خرمه

 بيتللو رام هللا 904670916 احمد داود عبد هللا لفتاوي

 بيتللو رام هللا 900121195 سهام كمال احمد لفتاوي

 بيتللو رام هللا 410432140 سعاد محمد داود بدر

 بير زيت رام هللا 967210261 محمود محمد حمدان ابو شمه
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 بير زيت رام هللا 969550722 فاطمه محمد نعيم احمد ابو شمه

 بير زيت رام هللا 953215589 المحسن صبحمحمد عبد اللطيف عبد 

 بير زيت رام هللا 979575180 سعاد موسى محمود صبح

 بيتللو رام هللا 959646332 محمد صالح محمد بزار

 بير زيت رام هللا 911611945 رامي محمد صالح صالح

 بير زيت رام هللا 944735638 فاطمه محمد محمود صالح

 بير زيت رام هللا 950701334 ريحانه صالح مصطفى وشحه

 عابود رام هللا 937616688 ربحي توفيق محمد ابو زايد

 عابود رام هللا 985811868 غادة عبد القادر محي الدين ابو زايد

 رام هللا -المغير  رام هللا 911728368 خليل ربحي محمد شحادة

 رام هللا -المغير  رام هللا 961255155 سمر حسين سعيد شحادة

 مخيم الجلزون رام هللا 978935559 جمال حسن محمود مبارك

 مخيم الجلزون رام هللا 900073396 اياد محمود محمد طه

 مخيم الجلزون رام هللا 913488615 ريما فؤاد ابراهيم طه

 رام هللا -المغير  رام هللا 935728220 ماجد محمود حمد ابو عليا

 رام هللا -المغير  رام هللا 916633811 لينا حميدان حمد ابو عليا

 مخيم الجلزون رام هللا 951280577 احمد عبد الرحمن مصطفى صافي

 مخيم الجلزون رام هللا 981446453 جهاد احمد سعيد صافي

 مخيم الجلزون رام هللا 936830231 روحي عبد الفتاح نصار قطاوي

 مخيم الجلزون رام هللا 900066143 سهى روحي عبد الفتاح سرابطه

 مخيم الجلزون رام هللا 978935831 اعتماد عطا حسن قطاوي

 مخيم الجلزون رام هللا 904003811 اية روحي عبد الفتاح نخلة

 مخيم الجلزون رام هللا 996445169 محمد احمد محمد ادغيش

 مخيم الجلزون رام هللا 996445177 سونيا احمد محمد ادغيش

 مخيم الجلزون رام هللا 996445193 رجاء احمد محمد ادغيش

 مخيم الجلزون رام هللا 850272774 اسراء صالح رشيد مصلح

 مخيم الجلزون رام هللا 993715655 صالح رشيد حسين عليان

 صفا رام هللا 964143002 حسام عبد الحافظ علي علقم

 صفا رام هللا 989081534 رحيلة محمد علي علقم

 صفا رام هللا 414531699 زهيه ابراهيم ذيب ناصر

 صفا رام هللا 901058172 محمود حسين احمد ناصر

 صفا رام هللا 989076450 ابراهيم عبد الفتاح محمد دار ناصر

 صفا رام هللا 942857368 انعام عثمان عبد الرحمن دار ناصر

 عين قينيا رام هللا 941723264 اسماعيل جوده محمد دار يعقوب

 عين قينيا رام هللا 901584466 دار يعقوبخوله محمد علي 

 بيتونيا رام هللا 907523419 زياد عبد الفتاح محمود حامدة

 بيتونيا رام هللا 910758531 رندة سليمان جمعة حامدة

 بيتونيا رام هللا 964377931 صالح الدين مصطفى محمد حميده

 بيتونيا رام هللا 967956814 سالم محمود محمد حميده

 بيتونيا رام هللا 942968272 كفاح مصطفى محمد حميده

 بيتونيا رام هللا 901584722 احمد علي احمد عياد

 بيتونيا رام هللا 901714147 فايزة خليل علي عياد

 بيتونيا رام هللا 924297680 نداء رشيد يحيى عياد

 بيتونيا رام هللا 905077970 عماد عبد الفتاح عبد الرحيم صرصور

 بيتونيا رام هللا 939586756 ناديه مسعود ديب حداد

 بيتونيا رام هللا 410812911 احمد خليل حسن حسان

 بيتونيا رام هللا 410813224 عايشه عبد هللا محمد حسان

 بيتونيا رام هللا 990385635 فرج جبر حموده حسونة

 بيتونيا رام هللا 998552475 جازيه ايوب عبد الحميد حسونة

 بيتونيا رام هللا 954640140 ابراهيم محمد عيسى خضور
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 بيتونيا رام هللا 983525866 مهديه محمد عبد الرحمن خضور

 بيتونيا رام هللا 853610939 اسراء ابراهيم محمد خضور

 بيتونيا رام هللا 908303985 احمد ابراهيم محمد خضور

 بيتونيا رام هللا 901239202 صايل عبد الرحمن محمد عياد

 بيتونيا رام هللا 938607967 عال محمد صبحي عياد

 بيتونيا رام هللا 963022413 محمد سالمه عيد المليحات

 بيتونيا رام هللا 968496257 جمال كامل علي ابو رداحه

 بيتونيا رام هللا 942407628 ابراهيم عمر عبد الرحيم زريقي

 بيتونيا رام هللا 992545947 حسنية حسني محمد حسن

 بيتونيا رام هللا 902559657 سناء عمر عبد الرحيم زريقي

 دير نظام رام هللا 409590692 نور الدين مرزوق راتب عساف

 دير نظام رام هللا 965061054 ريما موسى عطا علي الحاج

 بيتونيا رام هللا 958836348 اياد صبحي موسى دوله

 الطيرة هللارام  941712945 احمد فهمي احمد محمد

 ام صفا رام هللا 974267536 ربحي ابراهيم عبد الحميد صباح

 ام صفا رام هللا 953203460 تمام عبد عبد الجليل صباح

 الطيرة رام هللا 905755609 فايز منير اسحق محمد

 الطيرة رام هللا 902226786 مها فائق عبد الغني محمد

 خربثا بني حارث رام هللا 944532043 بالل محمد عبد الغني دار الشيخ

 خربثا بني حارث رام هللا 901159830 عزه محمد عبد الرحيم دار الشيخ

 خربثا بني حارث رام هللا 961056173 اكرم عبد هللا ابراهيم بيتللو

 خربثا بني حارث رام هللا 906259999 الناصره أحمد محمد بيتللو

 دير ابزيع رام هللا 938444833 محمد جمعه محمد طويل

 دير ابزيع رام هللا 943673152 سميه سرحان عبد المجيد طويل

 دير ابزيع رام هللا 943035964 محمد موسى حسن عمر

 دير ابزيع رام هللا 900398116 سمر محمد يوسف عمر

 راس كركر رام هللا 934515768 ناصر جمعه عبد الجليل نوفل

 راس كركر رام هللا 968602763 شفا احمد محمد نوفل

 الجانية رام هللا 905083176 مراد علي محمد فخيدة

 الجانية رام هللا 850143892 ايمان تيسير محمد فخيده

 الجانية رام هللا 907226500 لبنى علي محمد افخيدة

 بيت عور التحتا رام هللا 913484382 رامي حمدان عطا هللا سليمان

 بيت عور التحتا رام هللا 934616533 هللامحمد نزار احمد محمد جاد 

 بيت عور التحتا رام هللا 913045449 رسمية عثمان حسين جاد هللا

 بيت عور التحتا رام هللا 954577359 طايل عطا هللا عبد هللا جاد هللا

 بيت عور التحتا رام هللا 958133456 محاسن يوسف حسن جاد هللا

 بيت عور التحتا رام هللا 927237602 فضل جبر صالح عالن

 بيت عور التحتا رام هللا 993710433 تغريد سليمان احمد عالن

 بيت عور الفوقا رام هللا 943583971 زهير سعيد ذياب علي

 بيت عور الفوقا رام هللا 900731316 عال يحيى يوسف علي

 عين سينيا رام هللا 851575167 عالء الدين تيسير ياسين سماحه

 عين سينيا رام هللا 947137642 محمد صالح سماحهحنان 

 خربثا المصباح رام هللا 973490451 عطا محمد مصطفى دراج

 خربثا المصباح رام هللا 968466037 ندى علي عبد المعطي دراج

 خربثا المصباح رام هللا 973490444 حلوة محمد مصطفى دراج

 خربثا المصباح رام هللا 942308834 امين ربحي احمد عابد

 خربثا المصباح رام هللا 910436328 عاليه ربحي احمد ضيف هللا

 خربثا المصباح رام هللا 975658832 تفاحه محمد علي عابد

 خربثا المصباح رام هللا 914128251 ساهر صبحي خالد هبل

 خربثا المصباح رام هللا 858898349 علي عبد الرؤوف سعيد عطيه
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 بيت سيرا رام هللا 411692155 اسماعيل زيادهخير هللا علي 

 بيت سيرا رام هللا 999443542 عادل خيرهللا علي زياده

 بيت سيرا رام هللا 939630265 نفيسه مصطفى يوسف زياده

 بيت سيرا رام هللا 910439520 محمد فرج ابراهيم حماد

 بيت سيرا رام هللا 415358654 خوله راجح ابراهيم حماد

 المزرعة القبلية رام هللا 975297516 الفتاح علي موسى لدادوهعبد 

 المزرعة القبلية رام هللا 975297557 سهام عبد التفاح علي العيص

 المزرعة القبلية رام هللا 975297524 بدريه عبد الرحمن حسن لدادوه

 المزرعة القبلية رام هللا 851123653 شادي عمر محمد شريتح

 المزرعة القبلية رام هللا 946910320 محمود شريتححليمه العبد 

 المزرعة القبلية رام هللا 957632862 عبد الفتاح فايز محمد قنه

 المزرعة القبلية رام هللا 957633001 عز صبري محمد قنه

 ابو شخيدم رام هللا 905519377 توفيق احمد احمد دبسي

 شخيدمابو  رام هللا 902825553 منال جميل شكري دبسي

 ابو قش رام هللا 968246157 حسن ساري عبد الفتاح موسى

 ابو قش رام هللا 939475984 خديجة محمود ابراهيم موسى

 سردا رام هللا 956393540 جمال عبد الرحمن ناصر عبيد

 سردا رام هللا 990685141 نجاح عواد صالح عبيد

 عجول رام هللا 941812778 اديب سامي ذيب مخالفة

 عجول رام هللا 937000651 صبحة اسماعيل محمد مخالفة

 عطارة رام هللا 937040632 شاهر بكر حسين ابو رجيله

 عطارة رام هللا 967035973 اسماء محمود حسين ابو رجيله

 عطارة رام هللا 902828680 مهند حسني محمود ابو رجيلة

 عطارة رام هللا 949955819 رهام نضال محمد خطيب

 دورا القرع رام هللا 954261699 عليان عالء الدين شراكهمحمد 

 دورا القرع رام هللا 991861824 نبيله ابراهيم خليل شراكه

 دورا القرع رام هللا 951801117 محمد عودة حسن حسن

 دورا القرع رام هللا 946932753 جابريه احمد عسكر حسن

 كوبر رام هللا 952025831 محمود حسن صالح ياسين

 كوبر رام هللا 933536146 عايشة محمود علي ياسين

 كوبر رام هللا 959265166 سعد عبد القادر سعد ابو عواد

 كوبر رام هللا 411369697 ايمان محمد حسن ابو عواد

 كوبر رام هللا 957046840 محمود محمد محمود زيبار

 كوبر رام هللا 957040843 حليمه عبد الرحيم عبد هللا زيبار

 دير السودان رام هللا 958376063 يوسف محمد حسين عبد ابو ضحى

 دير السودان رام هللا 933210486 راجحه عبد الرزاق حسن ضحى

 دير السودان رام هللا 901059501 وجدي عمر حسين حاج

 دير السودان رام هللا 975411166 عزيزة عبد الهادي محمد حاج

 المدية رام هللا 943120469 محمد اسماعيل محمد صدقه

 المدية رام هللا 943120428 ربيحه حمد يوسف صدقه

 رنتيس رام هللا 934200254 عماد محمد عبد هللا خلف

 رنتيس رام هللا 934200221 زهره سليمان حسين خلف

 رنتيس رام هللا 410443105 ليلى علي محمود خلف

 رنتيس رام هللا 970805834 محمود عبد احمد بلوط

 مخيم دير عمار رام هللا 934520172 خالدي هاشم خالدي دار صافي

 مخيم دير عمار رام هللا 996440574 سعاد عبد الحميد محمود دار صافي

 قبيا رام هللا 943601443 محمد خليل مصطفى اجرب

 قبيا رام هللا 991630955 ميسر غازي فايز اجرب

 قبيا رام هللا 991610262 طالب صادق طالب قطنه

 قبيا رام هللا 991610247 رتيبه صادق طالب قطنه
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 قبيا رام هللا 991630161 رقيه يحيى عيسى قطنه

 قبيا رام هللا 943135335 سالمه دبعي سالمه غيظان

 قبيا رام هللا 958140352 عريفه عبد يوسف غيظان

 شبتين رام هللا 969206275 فيصل مصطفى محمد ديب

 شبتين رام هللا 900730961 فوالحهرئيفه حمدان محمود 

 جفنا رام هللا 981436595 نوفل علي طالب موسى

 جفنا رام هللا 905141354 عاليه فضل احمد موسى

 عين عريك رام هللا 958660136 احمد عبد الفتاح احمد مناصره

 عين عريك رام هللا 910206036 جميله ابراهيم محمد مناصره

 اللبن الغربي رام هللا 991620642 سالمغسان عبد الرحمن حسان 

 اللبن الغربي رام هللا 991621160 منيره يعقوب حسان سالم

 دير قديس رام هللا 910285295 سعيد سليمان سعيد ابو زيد

 دير قديس رام هللا 968111369 عزيزه مصطفى خميس خواجه

 دير قديس رام هللا 968111336 عثمان مصطفى خميس قدريه

 شقبا رام هللا 964512198 محمد قاسم قدحبسام 

 شقبا رام هللا 997450176 ياسين علي ابراهيم شلش

 شقبا رام هللا 949510986 ختام محمد ابراهيم شلش

 شقبا رام هللا 934505967 عبد السالم عبد هللا أحمد شلش

 شقبا رام هللا 949506166 سهام محمود حسن شلش

 شقبا رام هللا 914135090 حسام عبد الغني محمد ثابت

 شقبا رام هللا 907109615 سميه حسن شحاده ثابت

 دير ابو مشعل رام هللا 962465456 محمد صبحي عبد المجيد فار

 دير ابو مشعل رام هللا 967221870 حليمه مصطفى يوسف فار

 دير ابو مشعل رام هللا 967210816 غازي محمد اسعد برغوثي

 دير ابو مشعل رام هللا 937202042 زهران ربحي محمود عامر دار

 قراوة بني زيد رام هللا 974215832 عايد عطا سالم سليمان

 قراوة بني زيد رام هللا 944215763 يسرى محمود أحمد سليمان شمسه

 قراوة بني زيد رام هللا 959216946 عدنان عادل شاكر حجيجه

 قراوة بني زيد رام هللا 938831559 امال حسين شاكر حجيجي

 بيت ريما رام هللا 950167742 جمال درويش حسين زيدان

 بيت ريما رام هللا 996460838 صباح عطيه حسن زيدان

 بيت ريما رام هللا 919503342 جميل راسم سليم الريماوي

 بيت ريما رام هللا 976064741 نسرين عبد الرحمن كمال الريماوي

 دير غسانة رام هللا 991496357 رفيق عبد هللا محمود عادي

 دير غسانة رام هللا 997901525 عريفه محمد عيد ابو سمية

 نعلين رام هللا 958472771 أحمد يوسف محمد خواجا

 نعلين رام هللا 938110665 زينب عمر محمد خواجا

 نعلين رام هللا 958472748 معزوزة يوسف محمد حمد حمدية

 نعلين رام هللا 929935443 ابراهيم صالح محمد دار نافع

 نعلين رام هللا 958132755 فلاير عبد المعطي عيسى دار نافع

 نعلين رام هللا 942316480 جمال صبحي اسماعيل نافع

 نعلين رام هللا 938115227 صبحيه عبد الرحمن مصطفى نافع

 مخيم االمعري رام هللا 991060179 ماهر خليل محمد شاهين

 مخيم االمعري رام هللا 938580529 شاهين نهاية علي يعقوب

 مخيم االمعري رام هللا 901117465 محمد مصطفى محمد اسماعيل

 مخيم االمعري رام هللا 981071137 زهيه خالد محمود ابوبها

 مخيم االمعري رام هللا 900478868 ماجده مصطفى محمد اسماعيل

 االمعري مخيم رام هللا 934139783 خليل روبين درويش خطيب

 مخيم االمعري رام هللا 911605855 هديل موسى جبر خطيب

 مخيم االمعري رام هللا 967304122 داود عبد محمود زهور
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 مخيم االمعري رام هللا 410831523 مريم ناصر محمد زهور

 مخيم قلنديا رام هللا 974556367 فوزي عبد هللا محمد عبد الرحمن

 مخيم قلنديا رام هللا 941935470 نهى احمد صالح عبد الرحمن

 مخيم قلنديا رام هللا 974556342 فايزة عبد هللا محمد عبد الرحمن

 مخيم قلنديا رام هللا 944815158 صهيب صبري اسماعيل ابو الروس

 مخيم قلنديا رام هللا 974410953 محمود محمد حمدان زهران

 قلنديامخيم  رام هللا 921730446 شريف حسن اسماعيل نمر

 مخيم قلنديا رام هللا 850365289 رماح طه محمد نمر

 مخيم قلنديا رام هللا 080732738 جاسر مصطفى احمد عودة

 مخيم قلنديا رام هللا 851544270 خلود نواف محفوظ عوده

 مخيم قلنديا رام هللا 939550190 محمد رجب يوسف مطير

 مخيم قلنديا رام هللا 964030423 نصيره احمد عثمان مطير

 مخيم قلنديا رام هللا 964030449 اميمه عبد الكريم مصطفى مطير

 سنجل رام هللا 924842727 محمود صالح عمر دار خليل

 سنجل رام هللا 925570848 مسعده محمد هندي دار خليل

 سنجل رام هللا 996010344 صالح اسماعيل داود فقها

 سنجل هللارام  978480275 ختام حسن يوسف فقهاء

 سنجل رام هللا 996010351 حسن اسماعيل داود فقهاء

 سنجل رام هللا 978481034 فتحية عبد الرحيم محمود فقهاء

 سنجل رام هللا 920573649 ابراهيم عبد الرحيم محمد موسى وادي

 سنجل رام هللا 926442724 نجاح يوسف فارس فقهاء

 جمالة هللارام  951273432 صبحي احمد محمد درامنه

 جمالة رام هللا 968180547 وجيهه مصطفى رشيد درامنه

 كفر نعمة رام هللا 943661249 عمر عبد هللا صالح سايس

 كفر نعمة رام هللا 911733335 انتصار حمدو علي عبد هللا

 كفر نعمة رام هللا 854442779 نذير عبد العزيز عطا عطايا

 كفر نعمة رام هللا 958673071 صباح زيادن حمد عطايا

 كفر نعمة رام هللا 943662940 احمد عيسى احمد سايس

 كفر نعمة رام هللا 988685566 مطيعه خليل علي سايس

 كفر مالك رام هللا 907665939 أنس احمد محمد بعيرات

 كفر مالك رام هللا 934335272 نهله محمد مصطفى بعيرات

 كفر مالك رام هللا 986232452 ابراهيم محمد احمد بعيرات

 كفر مالك رام هللا 934355207 صبحه محمد مصطفى بعيرات

 رمون رام هللا 854397692 أحمد اسماعيل خليل ثبته

 رمون رام هللا 960731230 شفيقه طاهر طه ثبته

 رمون رام هللا 904003266 راني عبد المحسن اسماعيل ثبته

 رمون رام هللا 936842921 ربيحه علي محمود ثبته

 عبوين رام هللا 938505161 محمد محمود احمد بركات

 عبوين رام هللا 938507555 نجيب عبد الرحمن محمد محارب

 عبوين رام هللا 938512530 نبيلة محمود طه محارب

 عبوين رام هللا 938507530 منيره عبد الرحمن محمد علي

 عبوين رام هللا 993490333 صبحي علي عبد القادر سحويل

 عارورة رام هللا 952006047 عبد هللا عارف عبد هللا خصيب

 عارورة رام هللا 964011175 محمد قاسم احمد خصيب

 عارورة رام هللا 946043726 روضة احمد يوسف خصيب

 عين يبرود رام هللا 981121320 نصر حسن عبد المجيد جغمه

 يبرودعين  رام هللا 904583507 صفيه نصر حسن دحابره

 عين يبرود رام هللا 904384823 زهيه محمد محمود مصلح

 عين يبرود رام هللا 950445650 حماده محمد محمود مصلح

 مزارع النوباني رام هللا 966271462 جهاد عبد الغافر امين النوباني
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 مزارع النوباني رام هللا 983250523 خضره احمد شحادة بشارات

 مزارع النوباني رام هللا 955092663 عزات حسن يونس نوباني

 مزارع النوباني رام هللا 953501053 عليا محمود سليمان نوباني

 المزرعه الشرقية رام هللا 949801070 أحمد جميل جمعه عزام

 المزرعه الشرقية رام هللا 948826565 عبله عزت رشيد زيداني

 الشرقيةالمزرعه  رام هللا 948826557 سبأ عزت رشيد عزام

 المزرعه الشرقية رام هللا 996281598 جاد عبد هللا حسين سعد

 المزرعه الشرقية رام هللا 410411409 دالل داعس سعيد سعد

 المزرعه الشرقية رام هللا 995961083 عاكف محمد العبد ابو عوف

 المزرعه الشرقية رام هللا 998486088 ختام عبد هللا عثمان ابو العوف

 المزرعه الشرقية رام هللا 995961448 يوسف راجح ابو العوفعوفية 

 دير جرير رام هللا 988717237 شكري مبارك عوده حمدان

 دير جرير رام هللا 988716833 بندر سعيد عوده حمدان

 دير جرير رام هللا 981230279 زيداني حسين عبد هللا زيداني

 دير جرير هللارام  981230337 صفيه عبد هللا محمد زيدان

 دير جرير رام هللا 947943452 زياد عمر محمد شجاعيه

 دير جرير رام هللا 911605392 احالم مصطفى محمد شجاعية

 دير دبوان رام هللا 978337301 فراس صالح عبد الجبار جبر

 دير دبوان رام هللا 410410997 حنان محمد العبد جبر

 دير دبوان رام هللا 937295814 عبد الحفيظ قاسم عواوده

 دير دبوان رام هللا 991134370 هنيه خالد عبد هللا العواوده

 دير دبوان رام هللا 415359363 صبحي عوده محمود قرقط

 دير دبوان رام هللا 850512286 جهاد شفق عبد الرحمن عواوده

 دير دبوان رام هللا 946936044 شوفه جميل عبد الحميد عواوده

 دير دبوان رام هللا 946936069 عبد الحميد بركاتعريفه جميل 

 بلعين رام هللا 955198833 فاطمه عمر مصطفى ياسين

 بلعين رام هللا 954911335 سليمان ياسين محمد ياسين

 بتين رام هللا 967730433 ذياب مصطفى ذياب مرار

 بتين رام هللا 931935464 فواز العبد مصطفى حامد

 بتين رام هللا 956942866 احمد حامدوفاء عبد الغني 

 برهام رام هللا 958350241 زهير كامل ناصر ابو مريم

 برهام رام هللا 911725786 ندى احمد ناصر ابو مريم

 برهام رام هللا 902923184 رشيد غازي موسى موسى

 بديا سلفيت 948599048 ذياب احمد ذياب مرجان

 بديا سلفيت 983890419 حلوه ذياب مرجان مرجان

 بديا سلفيت 983890344 فتحيه ذياب مرجان مرجان

 بديا سلفيت 994966034 مصطفى فايز مصطفى كنعان

 بديا سلفيت 984977959 رايقه خليل علي كنعان

 بديا سلفيت 994966059 صفيه فايز مصطفى عقل

 بديا سلفيت 991366253 يعقوب فوزي مصطفى اسماعيل

 بديا سلفيت 991366253 زهرية خليل علي اسماعيل

 مردة سلفيت 900439191 سليم حمدي تيسير خفش

 مردة سلفيت 994191351 احكام حمدي تيسير خفش

 مردة سلفيت 994191310 نعمه محمد مصطفى خفش

 سلفيت -زاوية  سلفيت 935815670 حمد هللا قاسم محمود شقير

 سلفيت -زاوية  سلفيت 935815654 صديقه قاسم محمد نبعه

 سلفيت -زاوية  سلفيت 915445548 سحر احمد مطر نبعه

 مسحه سلفيت 911536845 وحيد عامر يونس عامر

 مسحه سلفيت 998891865 صباح رضا قاسم عامر

 مسحه سلفيت 943284091 عمر ابراهيم يوسف عامر
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 مسحه سلفيت 910072776 عطاف ابراهيم يوسف عامر

 قراوة بني حسان سلفيت 900062951 جمال عبد العزيز محمد مرعي

 قراوة بني حسان سلفيت 900439043 اريج نعيم حسن مرعي

 قراوة بني حسان سلفيت 942406851 محمود عزت رزق ريان

 قراوة بني حسان سلفيت 984196667 عائده عوده عبد هللا عوده

 قراوة بني حسان سلفيت 919087361 عبد الرحيم يوسف احمد ريان

 قراوة بني حسان سلفيت 936854348 بهجت رزق ريانروضه 

 سلفيت سلفيت 938493384 فراس فكري عزت الزربا

 سلفيت سلفيت 853076909 ياسمين هاني واصف الزربا

 سلفيت سلفيت 851025023 خالد هاشم عبد اللطيف زهد

 سلفيت سلفيت 973605165 ختام عبد اللطيف عبد الجبارزهد

 سلفيت سلفيت 973605140 عبد الجبار زهدبهيه عبد اللطيف 

 سلفيت سلفيت 935478156 عبد الرحيم عبد الرحمن عيسى شاهين

 سلفيت سلفيت 900438144 باسمه موسى عبد الرحمن مرايطة

 سلفيت سلفيت 988980835 عزيزة عبد هللا محمد شاهين

 سلفيت سلفيت 967210204 حسين محمد حمدان ابو شمه

 سلفيت سلفيت 985821560 الرحيم مصطفى ابو شمهعبله عبد 

 سلفيت سلفيت 943449793 امل محمد حمدان ابو شمه

 سلفيت سلفيت 969556463 لؤي صالح الدين محمود عواد

 سلفيت سلفيت 410809545 سحر عبد الرؤوف عبد الرحمن عواد

 سلفيت سلفيت 080727886 وداد سليم عودة عواد

 دير بلوط سلفيت 937122539 مصطفى سالم عبد الفتاح سالم

 دير بلوط سلفيت 908356215 عديله محمود موسى مصطفى

 دير بلوط سلفيت 952200699 سعديه سالم خضر مصطفى

 دير بلوط سلفيت 937117455 مروان عبد الرحمن عبد الحميد عبد هللا

 بديا سلفيت 979966546 عياد نمر محمود سالمه

 بديا سلفيت 989070354 نجوى يوسف احمد سالمه

 بديا سلفيت 994981637 محمود محمد محمود حسين

 بديا سلفيت 909573354 زهريه يوسف محمد سالمه

 بروقين سلفيت 935160259 فايق عطا يوسف حج

 بروقين سلفيت 902618388 فايزه مصطفى ابراهيم الحج

 بروقين سلفيت 935160341 سليم عثمان عوده عامر

 بروقين سلفيت 988815635 عودة عامرانصاف احمد 

 كفل حارس سلفيت 941438376 محمد صالح مصطفى حمودي

 كفل حارس سلفيت 988886388 هدنه علي يعقوب حمودي

 كفل حارس سلفيت 941428658 جمال "محمد جميل" غالب ابو يعقوب

 كفل حارس سلفيت 906456868 هدى احمد محمد ابو يعقوب

 سرطة سلفيت 991690835 مصلحواصف فايز محمود 

 سرطة سلفيت 991366246 عياد فوزي مصطفى مصلح

 سرطة سلفيت 991751454 مريم عبد السالم عبد هللا خطيب

 سرطة سلفيت 953736279 ابراهيم عبد السالم عبد هللا محمد

 دير استيا سلفيت 956434534 امير خليل احمد منصور

 دير استيا سلفيت 996320552 ختام خليل عبد هللا منصور

 دير استيا سلفيت 956434526 منير خليل احمد منصور

 دير استيا سلفيت 955649330 عايده محمد عبد منصور

 سلفيت -زاوية  سلفيت 979972742 جمال رضوان قاسم ابو نبعه

 سلفيت -زاوية  سلفيت 982350852 صفيه عبد الرحيم محمد ابو نبعه

 سلفيت -زاوية  سلفيت 935815399 الخالق قدوسمحمداحمد عبد 

 سلفيت -زاوية  سلفيت 935815324 فتحيه محمود سليمان قدوس

 حارس سلفيت 851926741 دعاء عبد المجيد محمد يوسف
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 حارس سلفيت 999196157 عبد المجيد محمد عبد الرحيم داود

 حارس سلفيت 906942446 معزوز فريد حسين جابر

 حارس سلفيت 909568131 العزيز شريف جابراديبه عبد 

 خربة قيس سلفيت 900710591 عصام محمود محمد دواكه

 خربة قيس سلفيت 983096694 دالل عبد الهادي محمد دواكه

 فرخة سلفيت 907483838 يوسف داود اسماعيل حسن

 فرخة سلفيت 946795226 نجيه محمد سليم حسن

 ياسوف سلفيت 994290963 ابراهيم محمود نمر عبد الرزاق

 ياسوف سلفيت 851791160 ايمان عبد الحميد فارس عبد الرزاق

 قيرة سلفيت 983881350 احمد محمود حسن عرباسي

 قيرة سلفيت 983881145 منى لطفي عبد اللطيف عرباسي

 سلفيت -رافات  سلفيت 932115538 رضوان محمد ابراهيم جوده

 سلفيت -رافات  سلفيت 965680150 خضره محمود علي جوده

 كفر الديك سلفيت 963471834 حسين احمد حسين علي احمد

 كفر الديك سلفيت 851781393 مريم رضوان محمود علي احمد

 كفر الديك سلفيت 996581245 محمد ابراهيم عوده ناجي

 كفر الديك سلفيت 410411193 هوسفينا مطر مصطفى سعيد

 كفر الديك سلفيت 901171157 مقداد حميدان أحمد الديك

 كفر الديك سلفيت 975155631 فتحية اسماعيل ابراهيم الديك

 زيتا جماعين سلفيت 979250875 حاتم عبد الجليل احمد عبد الباقي

 زيتا جماعين سلفيت 956791289 رفقة عبد الجليل احمد عبد الباقي

 جماعين زيتا سلفيت 979197746 نهلة محمد عبد الرحمن عبد الباقي

 اسكاكا سلفيت 984875138 رشيد حسن عبد القادر المي

 اسكاكا سلفيت 986670776 فاطمه عبد السالم عبد هللا المي

 طوباس طوباس 914440474 فاروق نمر محمود بشاره

 طوباس طوباس 923638076 بشار نعيم حسن دراغمة

 طوباس طوباس 923638084 بشرى نعيم حسن دراغمة

 طوباس طوباس 986204246 كامل دراغمة جميلة غانم

 طوباس طوباس 976829093 قصي محمد فارس ابو دواس

 طوباس طوباس 905550166 سماح عدنان محمد ابو دواس

 طوباس طوباس 940833734 حسين توفيق ناجي ضبابات

 طوباس طوباس 935321356 زينب ابراهيم سليم ضبابات

 طوباس طوباس 901220681 معاذ محمود حافظ دراغمه

 طوباس طوباس 951360130 عليا محمد علي دراغمه

 طوباس طوباس 904533239 مصطفى خالد مصطفى عبد الرازق

 طوباس طوباس 919972927 فتحيه حسن محمد علي عبد الرازق

 طوباس طوباس 982946741 موسى حسين يوسف دراغمة

 طوباس طوباس 940833262 سميه حامد مدراج ابو محسن

 طوباس طوباس 982666489 صالح شحادة صالح دراغمه

 طوباس طوباس 947250486 رنا عزت سليمان دراغمه

 طوباس طوباس 951586411 ذياب احمد مصطفى خيزران

 طوباس طوباس 900121906 مسيون يوسف سالم خيزران

 طوباس طوباس 977672013 يونس مصطفى محمد دراغمة

 طوباس طوباس 977672021 دراغمةصديقة محمد عبد الرحيم 

 طوباس طوباس 971299854 عبد الحميد صالح عبد صوافطه

 طوباس طوباس 950991455 رئيفه محمد يوسف صوافطه

 بردلة طوباس 968090340 طالب عبد العزيز ابراهيم صوافطه

 بردلة طوباس 968095653 منى سالم عبد الرحمن صوافطه

 طمون طوباس 975396557 عمر حامد محمد بني عوده

 طمون طوباس 966270456 نجاح حمد محمود بني عوده
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 طمون طوباس 958063240 ماهر رشاد سعد بني عوده

 طمون طوباس 958056178 حنان احمد محمد بني عوده

 طمون طوباس 900007147 مؤيد رشيد علي بني عوده

 طمون طوباس 918786906 رابعه محمد عبد الكريم بشارات

 طمون طوباس 983253337 محمود مصطفى عوض بني عوده

 طمون طوباس 954929055 رنا يوسف احمد بني عوده

 طمون طوباس 932170806 خضر يوسف محمد قاسم بني عوده

 طمون طوباس 999958580 عزيز سالمه مروح سالمه

 طمون طوباس 999746647 ابتسام احمد حامد سالمه

 طمون طوباس 853081388 وصال عزيز سالمه بشارات

 طمون طوباس 973315914 محمود محمد مفلح بني عودة

 طمون طوباس 973315922 جميلة حسين رشيد بني عودة

 تياسير طوباس 919061432 عبد المنعم عبد الرحيم مفلح وهدان

 تياسير طوباس 987496155 سهام محمود مفلح وهدان

 تياسير طوباس 919071050 زياد احمد سليمان دبك

 تياسير طوباس 919063743 جميله صدقي محمود دبك

 عقابا طوباس 952526333 ناجح عبر الرؤوف سعيد ابو عره

 عقابا طوباس 990635161 نبيلة يوسف محمد ابو عره

 عقابا طوباس 993005610 محمود عبد اللطيف عبد أبو عره

 عقابا طوباس 993005628 حوريه عوض عبد أبو عره

 عقابا طوباس 990635468 حامد اسماعيل مصريناجح 

 عقابا طوباس 990636979 تمام محمود اسماعيل مصري

 عقابا طوباس 900392218 هشام راتب احمد غنام

 عقابا طوباس 993010420 زكيه محمود سعيد غنام

 عين البيضاء طوباس 967590399 عبد الرحيم راضي عبد الرحيم عوده

 عين البيضاء طوباس 988270468 عودهفاطمه سليمان حسن 

 مخيم الفارعه طوباس 985912534 نمر سليمان هويمل ماضي

 مخيم الفارعه طوباس 922571468 ورده سليمان محمد ماضي

 مخيم الفارعه طوباس 958050841 محمود محمد سلمان العايد

 مخيم الفارعه طوباس 956442768 ختام قاسم عبد الرحمن العايد

 مخيم الفارعه طوباس 958346496 توفيق محمد ابو كشكخميس 

 مخيم الفارعه طوباس 901550574 ناريمان روحي محمود ابو كشك

 مخيم الفارعه طوباس 958345480 راسم محمد سرحان سرحان

 مخيم الفارعه طوباس 902233154 هنادي علي موسى سرحان

 طلوزة طوباس 965300478 تحسين حسن صالح براهمة

 طلوزة طوباس 956113666 امل طه محمد براهمه

 واد الفارعه طوباس 978446334 خضر محمد محمد جناجرة

 واد الفارعه طوباس 901867580 ايمان فواز حافظ جناجرة

 واد الفارعه طوباس 972155345 نبيل مصطفى محمد جناجره

 واد الفارعه طوباس 967511569 ماريا حامد حسن جناجره

 الباذان طوباس 988435616 يوسف عبد الرحمنسمير ذيب 

 الباذان طوباس 961635471 انعام مسعود حسن حشايكه

 الباذان طوباس 988435913 عزيزه ذيب يوسف عبد الرحمن

 الباذان طوباس 926207465 احمد شاكر عبد المالك احمد

 العقربانية طوباس 993417070 سعيد فريح رواي ابو عقل

 العقربانية طوباس 993411081 ابو عقل مريم محمد حسين

 العقربانية طوباس 993411255 خالد سالمه حسين أبو عقل

 النصارية طوباس 937797264 حسن رمضان عبدهللا ماللحه

 النصارية طوباس 993421957 عاليه اسعد خليل ماللحه

 بيت حسن طوباس 972845135 داود بشير محمود شتيه
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 بيت حسن طوباس 990104366 شريفه حافظ علي شتيه

 عين شبلي طوباس 993415546 فهمي مصطفى جبر ابو حطب

 عين شبلي طوباس 993415579 وصفيه مصطفى جبر ابو حطب

 كردال طوباس 940898471 هشام عربي صالح المبسلط

 كردال طوباس 967586397 بشيره يوسف مثقال المبسلط

 العقبة طوباس 973295744 علي خليل محمد نواجعه

 العقبة طوباس 973298540 فاطمه حسن عبد العزيز نواجعه

 العقبة طوباس 982585259 خليل علي خليل نواجعه

 راس الفارعه طوباس 951361831 شريف مصطفى سالم ابو خيزران

 راس الفارعه طوباس 938106747 حنان جميل فياض ابو خيزران

 عاطوف طوباس 954928974 خير هللا محمد توفيق بني عوده

 عاطوف طوباس 943320689 فاطمه مصطفى عبد بني عوده

 يرزا طوباس 983192857 اتفاق فايز حسين دراغمه

 يرزا طوباس 983192881 ناصر فايز حسين دراغمه

 المالح طوباس 938758539 علي زهدي عبد هللا ابو محسن

 المالح طوباس 950991067 رفعه محمد عبد الكريم ابو محسن

 فروش بيت دجن طوباس 960480697 عزام صبحي درويش ابو هنطش

 فروش بيت دجن طوباس 903939361 احالم حافظ مصطفى ابو هنطش

 بلعا طولكرم 904118825 سائد عبد الجبار سعيد شحرور

 بلعا طولكرم 998861835 نعيمه راشد عبد الرحمن الواوي

 بلعا طولكرم 998861876 فتحيه راشد عبد الرحمن عمير

 بيت ليد طولكرم 957566839 منير محمود عبد اللطيف صعيدي

 بيت ليد طولكرم 945671535 زهديه احمد سالمه صعيدي

 بيت ليد طولكرم 906213004 منيره محمود عبد اللطيف صعيدي

 طولكرم طولكرم 984841171 نصر ابراهيم قاسم خضر

 طولكرم طولكرم 900711011 نبيل جهاد محمد خطاب

 طولكرم طولكرم 945978492 فريزه محمد حامد حطاب

 طولكرم طولكرم 950188052 رايق عبد اللطيف سالم ابو صفيه

 طولكرم طولكرم 950188094 سالم عبد اللطيف سالم ابو صفيه

 طولكرم طولكرم 950188045 غاده عبد اللطيف سالم شحرور

 طولكرم طولكرم 412585788 فاطمه مظهر جلهانم عواد

 طولكرم طولكرم 906405220 ميالز جميل امين عواد

 طولكرم طولكرم 984791657 مهند مصطفى أحمد حجاوي

 طولكرم طولكرم 949612238 حليمه سليم عبد الحميد سالمه

 طولكرم طولكرم 986776052 عمر احمد حسن عمر

 طولكرم طولكرم 913196549 لبنى خليل محمود عمر

 طولكرم طولكرم 977320647 يحيىجهاد "محمد سعيد" حسن 

 طولكرم طولكرم 999060593 عنايه عبد هللا حسن يحيى

 طولكرم طولكرم 996596128 طالب محمد نمر ظافر

 طولكرم طولكرم 939715447 خولة عبد القادر ابراهيم ظافر

 طولكرم طولكرم 940701238 عبد الفتاح اسماعيل ابراهيم عنايه

 طولكرم طولكرم 909549339 فاتنه احمد يوسف عنايه

 طولكرم طولكرم 859664088 عمر احمد عبد الكريم صباح

 طولكرم طولكرم 943886606 حنان محمد سليمان الحلته

 طولكرم طولكرم 968668301 عناية محمد سليمان ابو علي

 طولكرم طولكرم 907953897 سويرح فايز عايش مبارك

 طولكرم طولكرم 950208132 خضره سالمه احمود مبارك

 طولكرم طولكرم 986776649 عبد الغني رمزي انيس لفداوي

 طولكرم طولكرم 969720457 منى يوسف عطا هللا الفداوي

 طولكرم طولكرم 996361440 احمد صالح احمد ابو صالح
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 طولكرم طولكرم 946096732 وفاء احمد صالح ابو صالح

 طولكرم طولكرم 935198374 عبد الفتاح نصار داود ابو تمام

 طولكرم طولكرم 986360980 انعام علي ابراهيم ابو تمام

 طولكرم طولكرم 850924010 عبد هللا خالد مصطفى بدير

 طولكرم طولكرم 976440347 فتحية يوسف سليم ناطور

 طولكرم طولكرم 993821743 مالك محمد سليم عوده

 طولكرم طولكرم 851718999 سناء احمد سليم عوده

 طولكرم طولكرم 944612068 نديه عبد الرحمن أحمد مجدوبه

 طولكرم طولكرم 944612043 أحمد عبد الرحمن أحمد مجدوبه

 طولكرم طولكرم 853070092 وجد ياسر فؤاد عبد الهادي

 طولكرم طولكرم 980470868 هدى عبد الرحيم حسن قنب

 طولكرم طولكرم 936127455 صالح محمد حسن سليم

 طولكرم طولكرم 951713155 يوسف صادق سليمحسنيه 

 طولكرم طولكرم 986775542 رائد عادل صالح زيتاوي

 طولكرم طولكرم 986775534 رنا عادل صالح عبد الخالق

 طولكرم طولكرم 986775526 صدقيه عبد هللا احمد زيتاوي

 طولكرم طولكرم 953724200 بشار عبد هللا عبد الرحمن شتيوي

 طولكرم طولكرم 945500759 هللا عبد الرحمن سالممفيده عبد 

 طولكرم طولكرم 906153895 ميسون جمال عبد النبي شتيوي

 طولكرم طولكرم 945500767 كوثر عبد هللا عبد الرحمن الحسن

 طولكرم طولكرم 905017885 صالح زياد صالح زيتاوي

 طولكرم طولكرم 986775450 هدى صالح محمود جابر

 طولكرم طولكرم 986760254 السالم احمد زيتاويزهره عبد 

 طولكرم طولكرم 932845639 علي محمد يوسف طحل

 طولكرم طولكرم 939210621 عايشه أحمد عبد هللا طحل

 طولكرم طولكرم 999684590 ربا تحسين صالح قاضي

 طولكرم طولكرم 906973755 اشرف محمد حسن حدوش

 طولكرم طولكرم 958628174 جعفر امين صبحي القطو

 طولكرم طولكرم 976071241 سوزان أحمد خليل القطو

 طولكرم طولكرم 911721710 اريج عبد هللا حسن ذياب

 طولكرم طولكرم 998985576 بالل عبد الحليم سليم ذياب

 طولكرم طولكرم 974740847 فتحي محمد علي طوير

 طولكرم طولكرم 996616363 منى محمد سعيد يوسف طوير

 طولكرم طولكرم 902436401 رامي محمد محمود جمايله

 طولكرم طولكرم 906206560 غدير مصطفى عثمان جمايله

 طولكرم طولكرم 977320886 عاصم أحمد قاسم سعاده

 طولكرم طولكرم 904180445 هدى محمود مصطفى الجيوسي

 طولكرم طولكرم 900697350 سالم محمود مصطفى سعاده

 طولكرم طولكرم 992315309 المصريسامي عدنان محمد 

 طولكرم طولكرم 994311934 رانيه خميس عبد الوهاب المصري

 طولكرم طولكرم 950903336 محمد فايز فخري طنيب

 طولكرم طولكرم 968672840 ليلى كامل سعيد طنيب

 طولكرم طولكرم 957581903 اشرف خالد عفيف جالد

 طولكرم طولكرم 995574696 منى عبد الوهاب محمد جالد

 طولكرم طولكرم 943305862 فاتنه محمد عارف قصص

 اكتابا طولكرم 958052144 عطا هللا صابر ضيف هللا ابو معمر

 اكتابا طولكرم 922444740 عبد هللا احمد عبد هللا كنعان

 اكتابا طولكرم 850060864 رامي نعيم محمد طه

 اكتابا طولكرم 964745244 سليمه سليم حسن طه

 كفر عبوش طولكرم 990461006 عماد عبد الفتاح علي بشناق
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 كفر عبوش طولكرم 904194289 اماني رضوان احمد بشناق

 كفر زيباد طولكرم 906146485 عمر محمد ابراهيم السعدي

 كفر زيباد طولكرم 975365834 حمده حسن خليل سعدي

 اللبدكفر  طولكرم 954933248 عدنان عبد الحميد محمود ثلثين

 كفر اللبد طولكرم 957875438 لميه محمد جميل خليل ثلثين

 كفر اللبد طولكرم 990361479 نبيل محمود محمد رجب

 كفر اللبد طولكرم 406839910 اسيل نبيل محمود رجب

 كفر اللبد طولكرم 959610759 فاتنه عبد الكريم عبد القادر رجب

 كفر اللبد طولكرم 913212676 نصير كمال فريد صبحه

 كفر صور طولكرم 983835356 بسام عبد الحفيظ عبد هللا حطاب

 كفر صور طولكرم 978970671 نوال احمد يوسف حطاب

 كفر جمال طولكرم 946765575 مامون عطيه احمد توبه

 كفر جمال طولكرم 946765526 نزهه عبد الرحيم محمد توبه

 جمالكفر  طولكرم 976792937 سارة مصطفى محمد توبه

 كفر رمان طولكرم 936768753 عدنان رشيد حمدان يعقوب

 كفر رمان طولكرم 936765296 انتصار احمد حمدان يعقوب

 فرعون طولكرم 949741136 جهاد محمد كايد ابدير

 فرعون طولكرم 955808647 نوال نعيم عبد الرحيم سليمان

 فرعون طولكرم 934740150 مصباح عبد الفتاح يوسف مصاروه

 فرعون طولكرم 949730568 حسنيه بحبوح حسين مصاروه

 قفين طولكرم 953130168 رسمي فريد مصطفى عمار

 قفين طولكرم 935170852 فارس محمود أحمد صباح

 قفين طولكرم 909516445 نافذة عبد الهادي داود طعمه

 قفين طولكرم 934147018 رائد محمد محمود عمار

 قفين طولكرم 965187735 رسمية يوسف محمد عمار

 قفين طولكرم 934210246 اسعد علي محمود عجولي

 قفين طولكرم 935175539 ميسر صالح عبد هللا عجولي

 قفين طولكرم 956735310 حسني ابراهيم نمر طعمه

 قفين طولكرم 956735328 وطفه محمود احمد طعمه

 قفين طولكرم 956735369 محمد حسني ابراهيم طعمي

 قفين طولكرم 906831383 خالد ابراهيم طعمةمي 

 بلعا طولكرم 943623959 نعيم محمد محمود سليمان

 بلعا طولكرم 939221032 اعتدال زهدي محمود سليمان

 بلعا طولكرم 412586125 زهيده محمود يوسف حموده

 بلعا طولكرم 901234229 امجد حسن محمد سليمان

 بلعا طولكرم 412584781 نداء محمد ابراهيم سليمان

 بلعا طولكرم 935450437 ندى حسن محمد سليمان

 باقة الشرقية طولكرم 994181139 فخري احمد مطلق جابر

 باقة الشرقية طولكرم 984950147 نعيمه مصطفى عبد اللطيف جابر

 باقة الشرقية طولكرم 905524468 احمد تيسير محمد عوده

 باقة الشرقية طولكرم 979180528 جميل علي احمد ابو غليون

 باقة الشرقية طولكرم 850091455 سعيد ماجد سعيد اشقر

 باقة الشرقية طولكرم 921781175 سعاد احمد محمود اشقر

 بيت ليد طولكرم 987892734 صبحي عبد الوهاب محمد عطا هللا

 بيت ليد طولكرم 995387370 زهير محمود مصطفى راشد

 بيت ليد طولكرم 989498399 مريم عطا حامد راشد

 بيت ليد طولكرم 987885357 بثينه محمد عبد الرحيم دريدي

 عنبتا طولكرم 906461561 فتح هللا عبد الكريم فتح هللا نصار

 عنبتا طولكرم 923861314 فتحية عبد الرحمن عبد الفتاح نصار

 عنبتا طولكرم 916355175 حسين بدر عبد هللا زبيدي
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 عنبتا طولكرم 921370318 اسماعيل عبد هللا زبيديفتحية 

 عنبتا طولكرم 949570014 حسن مصطفى فارس جاد هللا

 عنبتا طولكرم 991660242 سميحه عبد الكريم حسين جاد هللا

 عنبتا طولكرم 969770536 منذر عبد الكريم طاهر بركات

 عنبتا طولكرم 969770502 اكرام عبد الكريم طاهر صوان

 عنبتا طولكرم 969776541 الكريم احمد عبد الكريم كنعانعبد 

 عنبتا طولكرم 973831464 عرفان عبد الكريم نصر كنعان

 عالر طولكرم 948141270 محمود رضا محمود صيصان

 عالر طولكرم 944067578 ميسون سمير محمد بالن

 عالر طولكرم 990206484 محفوظ أحمد ادريس بالن

 عالر طولكرم 990206450 شديدرمزيه أحمد ادريس 

 عالر طولكرم 911681187 علي محمد سليم عساروه

 عالر طولكرم 901720409 نداء سامي يوسف عساروه

 عالر طولكرم 990206112 رشيده محمد سليم عساروه

 عالر طولكرم 990210338 رشدية محمد سليم عساروة

 عتيل طولكرم 984841171 نصر ابراهيم قاسم خضر

 عتيل طولكرم 927714907 ليندا محمود علي خضر

 عتيل طولكرم 986656650 عفاف علي موسى حاج

 عتيل طولكرم 966752271 شعبان احمد محمد ياسين

 عتيل طولكرم 992710533 انتصار محمد ناصر ياسين

 عتيل طولكرم 992345439 محمد ياسين احمد حجه

 عتيل طولكرم 966751638 كريمة محمود نمر حجه

 عتيل طولكرم 992706218 محمد علي محمد ابو عجينة

 عتيل طولكرم 997330873 حليمة جبر عامر ابو عجينة

 عتيل طولكرم 979161031 محمد محمود علي حدرب

 عتيل طولكرم 997059753 شريف صبحي احمد جراب

 عتيل طولكرم 985226745 عائشة احمد عبد الفتاح بلح

 رامين طولكرم 945665131 مسعود علي مسعود سنجق

 رامين طولكرم 955667654 ناهيه محمد رشيد سنجق

 زيتا طولكرم 938012101 محمد هاشم محمد عباس

 زيتا طولكرم 997316328 حمده محمد داود النمر

 زيتا طولكرم 853864726 محمد جمال محمد نعمان

 زيتا طولكرم 973145741 زكيه محمد عبد الرازق نعمان

 زيتا طولكرم 973115967 عبد الهادي يوسف جدعه رئيفه

 عزبة شوفه طولكرم 902263532 محمد رشدي علي عباس

 عزبة شوفه طولكرم 901720193 هدى خالد سالم عباس

 شوفه طولكرم 981355555 ابراهيم محمد احمد حامد

 شوفه طولكرم 949741060 ناهده رشيد أحمد حامد

 صيدا طولكرم 980138226 احمد جميل امين عبد هللا

 صيدا طولكرم 986620938 امينه محمد امين عبد هللا

 صيدا طولكرم 908038664 سالمه بديع محمد عوده

 صيدا طولكرم 850382557 مالك رفعت ناجي عوده

 ذنابة طولكرم 981356090 جمال شتيوي محمود عمير

 ذنابة طولكرم 981356041 صبحيه اشتيوي محمد بشير

 ذنابة طولكرم 981356066 اشتيوي محمود عميرسالم 

 ذنابة طولكرم 933845554 سناء نمر عبد الغني خالد

 ذنابة طولكرم 970530150 علي غالب محمود خالد

 ذنابة طولكرم 906146865 حسام طه عبد القادر حامد

 ذنابة طولكرم 977725746 نظميه احمد محمد حامد

 ذنابة طولكرم 959525155 فضل فايز مصطفى سماره
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 ذنابة طولكرم 970532990 عايده شريف " محمد سعيد " سماره

 ذنابة طولكرم 955525357 عصام أحمد محمود خالد

 ذنابة طولكرم 957877871 ختام محمد يوسف خالد

 دير الغصون طولكرم 956782114 مصطفى محمود العبد جبشه

 دير الغصون طولكرم 956782122 عزيزة نجيب احمد جبشه

 دير الغصون طولكرم 981391196 حاتم محمد علي فياض خضر

 دير الغصون طولكرم 956773543 احمد توفيق محمد حرز هللا

 دير الغصون طولكرم 940818685 خديجه محمود توفيق حرز هللا

 دير الغصون طولكرم 906400130 محمد محمود عبد الرحمن اسعد

 دير الغصون طولكرم 906400155 الرحمن بروقعائشة محمود عبد 

 دير الغصون طولكرم 985036748 نعمه محمد حامد اسعد

 دير الغصون طولكرم 958069338 احمد اكرم ابراهيم مهنا

 دير الغصون طولكرم 995750130 امل عفيف جميل مهنا

 مخيم طولكرم طولكرم 953603933 اشرف حسين شحادة دسوقي

 مخيم طولكرم طولكرم 940711120 دسوقي عريفه علي اسعد

 مخيم طولكرم طولكرم 913200903 مهند ابراهيم محمد ابو شقرة

 مخيم طولكرم طولكرم 980819569 نداء ابراهيم محمد ابو شقرة

 مخيم طولكرم طولكرم 964618730 منير علي خليل ابو لبدة

 طولكرممخيم  طولكرم 941790685 ليلى عيد عبد القادر ابو لبده

 مخيم طولكرم طولكرم 964618722 مريم محمد سعيد عبد العال

 مخيم طولكرم طولكرم 935662957 سمير عبد هللا شتيوي حدايده

 مخيم طولكرم طولكرم 900437187 ايهاب احمد سعيد ابو جاموس

 مخيم طولكرم طولكرم 964630834 عائشة اسماعيل جبر جبر

 مخيم طولكرم طولكرم 964618425 موسى اسماعيل محمد عوفي

 مخيم طولكرم طولكرم 936423672 جميله عبد هللا عبد الرحمن عوفي

 مخيم نور شمس طولكرم 992308841 وليد محمود عارف حسين علي

 مخيم نور شمس طولكرم 964530968 صبحية احمد مصطفى حسين علي

 شمس مخيم نور طولكرم 992312173 علي عبد الرحمن خليل محاجنة

 مخيم نور شمس طولكرم 977306851 رضيه محمود أحمد محاجنه

 مخيم نور شمس طولكرم 907489660 حسين محمد حسين شتيوي

 مخيم نور شمس طولكرم 992355859 رسميه صالح علي شتيوي

 مخيم نور شمس طولكرم 973056930 فتحي محمود عبد هللا شوبكي

 مخيم نور شمس طولكرم 943050633 نسيمه مصطفى محمد شوبكي

 نزلة عيسى طولكرم 956418057 مصطفى محمود سعيد بابيه

 نزلة عيسى طولكرم 968131250 ربيحه مصطفى محمود بابيه

 نزلة عيسى طولكرم 978856185 صالح محمد أحمد حسين

 النزلة الشرقية طولكرم 917215246 حسين محمود حسين عبد هللا

 النزلة الشرقية طولكرم 917215774 تمام محمد محمود كتانه

 النزلة الغربية طولكرم 924535446 مازن توفيق محمد كتانه

 النزلة الغربية طولكرم 911677714 نهاد رشدي شريف كتانه

 الجاروشية طولكرم 981620164 ايمان امين نمر العلي

 الجاروشية طولكرم 975180167 عبد المجيد خليل حسن العلي

 نزلة ابو نار طولكرم 945687895 يوسف ذيبيوسف محمد 

 الراس طولكرم 955805346 اسعد احمد اسعد مجدوب

 سفارين طولكرم 936125707 احمد محمد فالح حسن

 سفارين طولكرم 934149303 سالم محمد فالح عبد القادر

 خربة جبارة طولكرم 955802871 شكيب طاهر عبد الرحمن عوض

 خربة جبارة طولكرم 902389477 فداء ابراهيم احمد عوض

 ارتاح طولكرم 954526034 فريد عبد الكريم محمود حنون

 ارتاح طولكرم 961792736 عفاف "محمد صبري " شحادة حنون
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 ارتاح طولكرم 908004203 عنان ابراهيم عبد الواحد ابو ربيع

 ارتاح طولكرم 954540639 هدى عبد الواحد يوسف ابو ربيع

 الشويكة طولكرم 936305846 محمود فقهاجمال يوسف 

 الشويكة طولكرم 953485547 جميلة صالح عبد الغني فقها

 الشويكة طولكرم 986597375 صبحي احمد عيد حويطي

 الشويكة طولكرم 986350544 عفاف عبد هللا محمد حويطي

 الشويكة طولكرم 946268034 عمار مصطفى عبد هللا البدوي

 الشويكة طولكرم 939710455 القادر نعالوهغسان فوزي عبد 

 الشويكة طولكرم 977315670 منال توفيق مصطفى نعالوه

 الشويكة طولكرم 939710471 هيفاء فوزي عبد القادر نعالوه

 كفا طولكرم 934384108 رائده فؤاد عبد الرحيم عرفات

 كفا طولكرم 954731196 فؤاد محمد عبد الرحيم عرفات

 عكابا طولكرم 928861152 طه عمارنهحفظي سليمان 

 عكابا طولكرم 977991637 عبد اللطيف محمد حسين شكري

 النزلة الوسطى طولكرم 973875834 رسالن عبد هللا محمد كتانه

 كور طولكرم 986425734 حسان شريف شكري ابو خيط

 كور طولكرم 913202453 سميه يوسف احمد ابو خيط

 المسقوفة طولكرم 914292586 فارس أحمد محمود مهداوي

 المسقوفة طولكرم 955715164 وفاء مصطفى محمد مهداوي

 قلقيلية قلقيليه 913502662 عبد الرحمن محمد حسنين علي

 قلقيلية قلقيليه 964700454 عصام علي عبد الحليم القاضي

 قلقيلية قلقيليه 997380241 بيسام ابراهيم عارف القاضي

 قلقيلية قلقيليه 964706378 خليل محمد أحمد قشمر

 قلقيلية قلقيليه 964706345 ليلى محمد أحمد داود

 قلقيلية قلقيليه 989196076 أسماء عبد اللطيف يونس داود

 قلقيلية قلقيليه 957563695 صالح علي ابراهيم دالل

 قلقيلية قلقيليه 970186045 عيشه ابراهيم علي فراج

 قلقيلية قلقيليه 943461640 عزيزة مصطفى خليفة دالل

 قلقيلية قلقيليه 989110358 محمد علي محمد زيد

 قلقيلية قلقيليه 925581274 بشرى سعيد درويش زيد

 قلقيلية قلقيليه 996795746 عرسان احمد ابراهيم داود

 قلقيلية قلقيليه 919977769 ختام عدنان محمد داود

 قلقيلية قلقيليه 944705250 منى محمد عبد هللا شريم

 قلقيلية قلقيليه 944705268 أحمد محمد عبد هللا نوفل

 قلقيلية قلقيليه 960720662 محمد محمود حامد ابو عصيده

 قلقيلية قلقيليه 920407160 سميحه ماضي ابراهيم ابو عصيده

 قلقيلية قلقيليه 937284370 هاني كامل يوسف ابو لبده

 قلقيلية قلقيليه 921731816 هديل كامل يوسف ابو لبده

 قلقيلية قلقيليه 942821828 امنه سليمان حسين ابو لبده

 قلقيلية قلقيليه 964710479 ماهر عبد الرحيم خضر حوتري

 قلقيلية قلقيليه 919533281 مها محمد عبد الرحيم حوتري

 قلقيلية قلقيليه 964710446 نجله عبد الرحيم خضر محمد

 قلقيلية قلقيليه 900094079 ابو لبدهاسماعيل محمد حسين 

 قلقيلية قلقيليه 946327731 فايقه محمود عبدهللا ابو لبده

 قلقيلية قلقيليه 960711638 نبيل أحمد يوسف صوص

 قلقيلية قلقيليه 853205656 لطيفه أحمد محمد صوص

 قلقيلية قلقيليه 852734193 مهدي احسان محمد شريم

 قلقيلية قلقيليه 968830190 تمام صدقي سالمه شريم

 قلقيلية قلقيليه 906467931 هشام احمد محمود لباط

 قلقيلية قلقيليه 853271906 عائشة ابراهيم اسعد لباط

https://www.wepal.net/ar/?articles=topic&topic=4853



 قلقيلية قلقيليه 906467949 روضة احمد محمود زيد

 قلقيلية قلقيليه 906467972 سميحة احمد محمود داود

 قلقيلية قلقيليه 982377061 ابراهيم يوسف حسن نوفل

 قلقيلية قلقيليه 928377046 سعاد يوسف حسن سالمه

 قلقيلية قلقيليه 939902771 هديله فهمي عبد القادر نوفل

 قلقيلية قلقيليه 850201054 فداء محمود راجح حنيني

 قلقيلية قلقيليه 907977709 شريف يوسف محمد حنيني

 قلقيلية قلقيليه 912050333 صالحه يوسف محمد حنيني

 قلقيلية قلقيليه 951026336 وائل محمد صالح تملي

 قلقيلية قلقيليه 943878769 نسرين محمد صالح ناطور

 قلقيلية قلقيليه 964715171 وصفيه محمد صالح حنينه

 قلقيلية قلقيليه 948972906 سهر وائل محمد منصور

 قلقيلية قلقيليه 906782735 وائل محمد اسعد زيد

 قلقيلية قلقيليه 859320806 احمد ابو سمره محمد عدلي

 قلقيلية قلقيليه 946105657 ايمان عدلي احمد ابو سمره

 قلقيلية قلقيليه 850021338 منى عدلي احمد ابو سمرة

 قلقيلية قلقيليه 936280759 خوله احمد محمد حسنين

 قلقيلية قلقيليه 984794024 صابر موسى حسين ابو جدوع

 قلقيلية قلقيليه 974897720 محمد زبيداتخضره حسين 

 قلقيلية قلقيليه 850378803 ايه محمد ناجي داود

 قلقيلية قلقيليه 947732939 محمد ناجي عبد الرحمن نزال

 اماتين قلقيليه 902436336 أحمد "محمد سعيد" رشيد هالل

 اماتين قلقيليه 984895268 معروف عبد الرحيم حسن غانم

 اماتين قلقيليه 939735783 ابراهيم غانماعتدال موسى 

 اماتين قلقيليه 958020257 عبد الرحيم محمد يوسف غانم

 بيت امين قلقيليه 853038370 نصر بسام عواد علي

 بيت امين قلقيليه 950810481 ختام عواد عبد الفتاح صوان

 جيوس قلقيليه 993686138 محمد سعيد احمد سعيد خالد

 جيوس قلقيليه 954646964 هللا خالدعايشة يوسف جاد 

 جيوس قلقيليه 997411566 محمد فريد فارس خالد

 جيوس قلقيليه 927701177 سهير فتحي محمد خالد

 باقة الحطب قلقيليه 901195115 مهند صبري محمود علي

 باقة الحطب قلقيليه 958829872 االء زياد جواد علي

 حبلة قلقيليه 918925124 بدر علي عبد الرحيم شقير

 حبلة قلقيليه 903930386 منى فؤاد عبد هللا شقير

 حبلة قلقيليه 912054731 ماجد موسى احمد موسى

 حبلة قلقيليه 946390333 عبير لطفي احمد توام

 حبلة قلقيليه 914236765 ميساء راسم علي موسى

 حبلة قلقيليه 903920932 حسن مصطفى محمد عوده

 حبلة قلقيليه 938820263 عبدهللا عودهمريم عبد الكريم 

 حبلة قلقيليه 924508898 عاصم سليم مصطفى شهوان

 حجة قلقيليه 906213830 محمد كامل محمد طوباسي

 حجة قلقيليه 958030132 روضه خليل عبد الكريم طوباسي

 جينصافوط قلقيليه 902386531 جعفر عبد القادر عبدالرزاق عيد

 جينصافوط قلقيليه 906459607 أحمد عيدنسرين عبد الرحيم 

 كفر ثلث قلقيليه 946590437 عطاف محمد ذيب غرابة

 كفر ثلث قلقيليه 968831743 كيساله يونس يوسف غرابه

 كفر ثلث قلقيليه 900728205 حسام يوسف مقبل عوده

 كفر ثلث قلقيليه 979880754 رابعه يوسف مقبل عوده

 كفر ثلث قلقيليه 919086066 باسمه فايق محمود عوده
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 كفر ثلث قلقيليه 983855776 ابراهيم خليل محمد عوده

 كفر قدوم قلقيليه 966435844 عبدهللا محمد عبدهللا شتيوي

 كفر قدوم قلقيليه 987970837 رقيه أحمد "شيخ مصطفى" شتيوي

 كفر قدوم قلقيليه 966435869 ياسر محمد عبد هللا دعاس

 كفر قدوم قلقيليه 951428788 احمد دعاسفائده عبد هللا 

 جيت قلقيليه 992387977 ناجح حسن حامد يامين

 جيت قلقيليه 990738494 يسرى عبد الخالق عبد الرحمن يامين

 سنيريا قلقيليه 850569625 جهاد جميل أحمد يونس

 سنيريا قلقيليه 933898033 فتحي ادريس عمر عرباسي

 سنيريا قلقيليه 978660132 زكيه يوسف أحمد عرباسي

 سنيريا قلقيليه 978663243 سميه ادريس عمر عمر

 كفر القف قلقيليه 949323661 نظام مصطفى محمود جبر

 كفر القف قلقيليه 974240178 مروه توفيق يوسف جبر

 فالمية قلقيليه 907407886 عماد عبد الكريم عبد اللطيف ابو ظاهر

 فالمية قلقيليه 859410821 زينب نائل احمد ابو ظاهر

 راس طيرة قلقيليه 996786125 هاشم محمد عاهد توفيق داود

 راس طيرة قلقيليه 907677652 فراس سميح حسين شواهنة

 راس طيرة قلقيليه 968832055 سلوى سليم عثمان شواهنة

 خربة ابو سلمان قلقيليه 968836692 باسم رشيد شقير مرعب

 خربة ابو سلمان قلقيليه 901172148 شهاز محمود علي مرعب

 الفندق قلقيليه 929120459 زياد امين محمد تيم

 الفندق قلقيليه 929120343 فاطمه عبد الحفيظ محمد تيم

 النبي اللياس قلقيليه 852336221 جمال خالد احمد رضوان خليف

 النبي اللياس قلقيليه 903743383 نجاح احمد علي رضوان خليف

 راس عطية قلقيليه 852334465 محمد مراعبه محمود راغب

 راس عطية قلقيليه 968835660 غاليه محمد عبدهللا سعايد

 خربة الضبع قلقيليه 939902763 بكر فهمي عبد القادر داود

 خربة الضبع قلقيليه 904597945 نجاح يوسف عبد الرحيم داود

 عسلةخربة  قلقيليه 903715647 حسام احمد شحاده ابو راضي

 خربة عسلة قلقيليه 903715621 صبحيه حسن محمد ابو راضي

 المدور قلقيليه 989257696 عبد الرحيم حسين محمود نزال

 المدور قلقيليه 907674501 نسرين محمد أحمد نزال

 عزون قلقيليه 943283325 نداء أحمد ابراهيم بدران

 عزون قلقيليه 981470149 محمد عثمان حامد بدران

 عزون قلقيليه 909196149 يوسف عبد الرحيم احمد ابوهنيه

 عزون قلقيليه 903743375 صباح احمد علي ابو هنيه

 عزون قلقيليه 909197261 شوقي اسعد عبد الكريم سليم

 عزون قلقيليه 909197238 رسمية اسعد عبد الكريم خليف

 عزون قلقيليه 850161274 عالء ماجد خليل عدوان

 عزون قلقيليه 969735240 حسين محمد محمدخالديه 

 عزون قلقيليه 910431394 محمد عبد اللطيف حسن سليمان

 عزون قلقيليه 950227959 فلسطين وديع يوسف سليمان

 عزون عتمة قلقيليه 922444807 عبد العزيز مصطفى عبد العزيز يوسف

 عتمةعزون  قلقيليه 903200178 هدى عبد الحليم عبد القادر يوسف

 فرعتا قلقيليه 939733089 محمود محمد محمود سلمان

 فرعتا قلقيليه 939730867 سهام محمد محمود داود

 صير قلقيليه 915431449 وفاء فخري مسعود شري

 صير قلقيليه 993986272 صبري ابراهيم اسماعيل شري

 عزبة الطبيب قلقيليه 859324824 غسان احمد ابراهيم تياها

 عزبة الطبيب قلقيليه 910763002 حسين الشعور حوريه خليل
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 عزبة الطبيب قلقيليه 961227188 نصره سلمان سالم الشعور

 عزبة االشقر قلقيليه 960721744 سليم لطفي أحمد نصر هللا

 عزبة االشقر قلقيليه 949711279 ميسر محمود حامد نصرهللا

 جلعودعزبة  قلقيليه 943475764 نضال سعيد محمد جلعود

 عزبة جلعود قلقيليه 853276418 لبنى زهدي يوسف جلعود

 قلقيلية -الرماضين  قلقيليه 917551764 محمد خليل صبيح شعور

 قلقيلية -الرماضين  قلقيليه 989762182 مليحه محمد سليمان شعور

 جوريش نابلس 900736174 اكرم مصطفى عبد منصور

 جوريش نابلس 953042744 فتحيه ابراهيم عبد الفتاح منصور

 جوريش نابلس 968026229 حوريه ابراهيم عبد الفتاح منصور

 عقربا نابلس 935983064 عادل أسعيد احمد بني جامع

 عقربا نابلس 935983023 حسنيه محمود حسن بني جامع

 عقربا نابلس 931895122 انشراح أسعيد أحمد قصقوص

 عقربا نابلس 935983593 زاهي فهمي قاسم بني منيه

 عقربا نابلس 935542910 عزيزه محمود هليل بني جامع

 عقربا نابلس 935983346 ناهده شاهد اسعيد بني منيه

 عقربا نابلس 935543389 برهان محمد حسن محمد بني منيه

 عقربا نابلس 900124546 نهايه صالح ابراهيم بني منيه

 عقربا نابلس 935543371 باهره محمد حسن محمد الزايد

 عقربا نابلس 905170668 أكرم صبحي احمد سعاده

 عقربا نابلس 953320165 فاتنه صبحي احمد سعاده

 عقربا نابلس 942248089 اسماء فاروق راجح سعادة

 قبالن نابلس 957776552 عبد الرحيم فالح عبد الغني أزعر

 قبالن نابلس 973312069 شهيده احمد موسى أزعر

 قبالن نابلس 957776529 أزعر فاطمه محمد عودة

 قبالن نابلس 900467564 ياسر محمود ياسين عابد

 قبالن نابلس 901587238 حنان عبد العظيم صادق عابد

 قبالن نابلس 957785348 عزيزة احمد يوسف عابد

 قبالن نابلس 942895251 عمر جميل شاكر أقرع

 قبالن نابلس 957782865 دالل ابراهيم أسعد أقرع

 قبالن نابلس 941645954 امنه شاكر محمد أزعر

 قبالن نابلس 957772734 صالح احمد محمد عبد

 قبالن نابلس 957788342 رتيبه منصور نافع عابد

 قبالن نابلس 901552232 منال صالح أحمد عابد

 نابلس 989151626 محمد عيد حسن عبد الغني خليلي
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 936960442 هيا وحيد حمدي خليلي
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 946893039 قدري امين صالح سلمان
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 950907501 نواف قدري امين سلمان
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 983422171 خليل سلمان خولة ابراهيم
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 942532839 نمر مصطفى احمد شبيري
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 904655990 فداء علي احمد شبيري
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 904960481 محمد سليمان محمود منصور
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 999486194 ايمان روحي محمود منصور
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه
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 نابلس 900738725 رائد زياد روحي معلواني
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 936078252 مها ماجد "محمد شفيق" معلواني
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 959906231 بسام نايف زكي هيرون
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 940357635 شريفه صدقي شريف هيرون
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 947719472 نجالء بسام نايف شخشير
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 946622669 فوزي احمد فوزي عياد
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 946622735 مها ناجح توفيق بعاره
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 902065176 نهايه حسن فوزي عياد
عسكر البلد عراق نابلس بالطة البلد 

 التايه

 نابلس 946622719 فوزية احمد فوزي حسونة
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 972586382 هالل وصفي عرب زقطو
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 973266679 سائرة حسني يوسف زقطو
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 977816768 عدنان محمد محمد أبو زيد
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 985676642 باسله كزيد محمد ملحس
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 966962037 طاهر صالح طاهر ابو الكلبات
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 980076889 فاتن فايز يوسف ابو الكلبات
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 941460206 دياال طاهر صالح ابو الكلبات
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 905028296 وليد محمود حسين العدوي
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 947533683 محمود حسين عدوي نوال
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 942869231 عميد سليمان شكري يعيش
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 907989826 اعتدال حافظ حفظي يعيش
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 937877702 جمال ياسر بكر صليبي
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 906847660 كوثر لطفي عبد الرحمن صليبي
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 854285376 ميرفت ياسر بكر دبيك
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 946891421 نظام فالح عبد القادر عيروط
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 959155524 نجوى فالح عبد القادر جيعان
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 983425539 فتحية حسني صالح عيروط
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 989557020 لينا نظام فالح عيروط
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه
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 التايه

 نابلس 904439494 ربى نعيم فارس العنبوسي
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 941458648 دانا نعيم فارس العنبوسي
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 980175863 زاهر حسين عبد الجبار حالوة
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 995180478 نسرين غالب محمد علي حالوة
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 916795677 جمال عبد الرحمن عبد هللا عبد الرحمن
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 978338713 رسمية محمد عبد الرؤوف عبد الرحمن
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 980063242 صالح محمود محمد صالح عامودي
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 963000153 بسيمه زهدي علي عامودي
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 988415113 مفيد راتب فياض خفش
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 988415147 جميلة مفيد راتب خفش
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 924619273 سوسن مفيد راتب شعار
بالطة البلد عسكر البلد عراق نابلس 

 التايه

 نابلس 955460431 صالح الدين فارس محمد كلبونه
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 955460456 زينات فارس محمد كلبوني
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 955460472 ماجده فارس محمد كلبونه
البلد عسكر البلد عراق نابلس بالطة 

 التايه

 نابلس 900702861 حسام عبد الرؤوف علي حمام
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 951339241 عبلة عبد الرؤوف علي حمام
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 951339233 كاملة عبد الرؤوف علي حمام
عسكر البلد عراق نابلس بالطة البلد 

 التايه

 نابلس 900466269 محمد هشام عبد الرحمن نابلسي
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 942248949 عاطف محمد جودت عاطف ابو رميله
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 971808894 عطاف عاطف حميدان ابو ارميله
البلد عسكر البلد عراق نابلس بالطة 

 التايه

 نابلس 853970473 احمد زهير احمد عدوي
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 998000590 ميساء مروان طاهر عنتر
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 998000566 هيفاء مروان طاهر عدوي
عراق نابلس بالطة البلد عسكر البلد 

 التايه

 نابلس 980066740 جمال جميل محمد امين هدهد
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 905031373 سوما محمد حلمي هدهد
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 960548576 عصام ماجد محمد راعي
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 907380778 جمال عبد اللطيف راعي نداء
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه
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 نابلس 949918049 فايز سعدي عبد هللا خلفه
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 901187138 زاهره صبري محمود خلفه
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 852186352 خلفه عطاف فايز سعدي
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 403171135 حسام الدين اياد كزيد ملحس
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 859007726 روال نصير صدقي ملحس
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 968300756 محمد رشيد حامد لباده
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 968300749 هالة رشيد حامد لباده
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 940462641 بسام بشير حسين جابي
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 958378309 سهى يوسف عبد الحليم جابي
بالطة البلد عسكر البلد عراق نابلس 

 التايه

 نابلس 964453617 عهدي احمد محمد صايغ
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 947591400 رفاه احمد محمد علي صايغ
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 937875839 بشرى رضا مصطفى صايغ
البلد عراق نابلس بالطة البلد عسكر 

 التايه

 نابلس 945728160 ايهاب احمد صادق ابو صالحيه
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 901041921 غدير جميل محمد ابو صالحيه
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 989166731 عنان علي فارس تمام
 نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق

 التايه

 نابلس 992177485 نجالء ساهر عبد هللا تمام
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 912677135 سمير يوسف عبد القادر عبد الكريم
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 974230435 نوال محمد عبد الحفيظ عبد الكريم
البلد عراق نابلس بالطة البلد عسكر 

 التايه

 نابلس 973250558 عبد الرحمن زهير عبد الرحمن خضريه
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 414475681 ريم محمد حسين خضريه
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 906296926 محمد معتز فرج فياض اغبر
عراق  نابلس بالطة البلد عسكر البلد

 التايه

 نابلس 986482222 فاتنه عاطف ابراهيم اغبر
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 957586332 حسام تحسين ياسين سلمان
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 956960777 انشراح جبر محمد سلمان
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 957586340 روحيه تحسين ياسين سلمان
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 995176534 طالل محمود اسعد ابو عوده
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 933005944 مائده رضا محمد حميض
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه
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 التايه

 نابلس 995176526 سعاد محمود طاهر ابو عودة
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 955296868 هيثم محمد امين شكري حمامي
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 916519689 حماميهديل فواز فايز 
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 972585798 جمال سعيد حسن ابو شكر
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 967170770 فلاير سليم عبد الرحيم ابو شكر
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 949540637 وليد محمد عبد المحسن شلة
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 995655255 رندة فيصل عبد الكريم شلة
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 947836649 بسام محمد علي سالمه
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 957606353 فتنه عبد الرزاق عبد الوهاب سالمه
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 940470776 عمر علي مفلح خضريه
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 942811589 ساميه فتحي اسد خضريه
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 945532653 مؤيد الدين سعيد محمد شعبلو
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 963008230 كفاح مفيد درويش شعبلو
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 901225565 عبد السالم علي احمد عبد الفتاح
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 901226407 صفاء عبد المطلب احمد عبد الفتاح
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 935298331 عبد الفتاح مصطفى تيم تيم
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 905629937 ايمن عبد الفتاح مصطفى تيم
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 933357949 حمد موسى تيم-سعدية م
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 960168045 نبيل سليمان عمر لباده
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 972585160 منى عبد هللا يوسف لباده
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 975160136 محمد عبد الحليم حسن سلعوس
بالطة البلد عسكر البلد عراق نابلس 

 التايه

 نابلس 960351336 لمياء احمد عبود سلعوس
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 942291725 جيهان محمد عبد الحليم سلعوس
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 971859137 عامر يوسف محمد كاشف
عسكر البلد عراق نابلس بالطة البلد 

 التايه

 نابلس 902074467 خوله عبد هللا عبد الرحمن كاشف
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 941444283 عواطف يوسف محمد جعيدي
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 907906267 سعيد صالح جبر مرجان
عراق  نابلس بالطة البلد عسكر البلد

 التايه
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 نابلس 994976942 هند جبر عبد هللا مرجان
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 986705150 حسان علي حسن كردي
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 963000393 صباح دياب محمد كردي
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 908670599 علي حسن كرديعبله 
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 951965565 عبد الرحمن عبد المنعم صادق سلهب
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 951965581 حنان عبد المنعم صادق سلهب
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 907350896 شاكر عادل بعارهمحمد عامر 
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 921732129 ياسمين زياد عدنان بعاره
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 936671437 امجد احمد محمد يامين
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 979116050 سميره زهير كامل يامين
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 976258830 اسامه خالد محمد صبوح
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 941322778 سوزان عمر عبد العزيز صبوح
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 966812133 رنا محمد فايز سويسه
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 990380800 عبد الكريم محمد رشيد رشيد سويسه
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 990380891 عبله محمد رشيد رشيد سويسه
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 975168774 يحيى يوسف سعيد كلبونه
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 972755532 تغريد يحيى مسعود كلبونه
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 958378549 نهاد احمد عبد القادر بيشاوي
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 901425900 شادن روبين محمد بيشاوي
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 850403601 معتصم عباس عبد الحليم خراز
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 852342864 سرى قاسم عبد الكريم الحاج قاسم
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 980670459 رائد عدلي عبد القادر جوهري
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 917570475 اماني برهان راجي جوهري
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 966410151 عبد الرحمن شالش عبد الرحمن عوده
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 984912709 فلسيندا سعيد عبد القادر عوده
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 970388187 ناصر جودت محمد قنازع
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 989559505 منال رفيق اسماعيل قنازع
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق  نابلس 982880650 اسامه تيسير صادق ابو صالحيه
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 التايه

 نابلس 982880619 تيسير صادق احمد ابو صالحية
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 963840335 هناء علي حسين ابو صالحيه
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 853516714 مهند معزوز عطا مياله
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 967171596 فوزيه عطا سعيد اسعد
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 921563235 عطاء نظام شكري صوالحي
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 900125758 مهدي احمد محمد صوالحي
عسكر البلد عراق نابلس بالطة البلد 

 التايه

 نابلس 989157532 عبير مصطفى فايز حج احمد
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 989157573 سامر مصطفى فايز حج احمد
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 972165674 علي احمد عارف حجاوي
عراق نابلس بالطة البلد عسكر البلد 

 التايه

 نابلس 987762598 جمال عبد المعطي صالح قدومي
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 987762564 حياة عبد المعطي صالح قدومي
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 998661052 روضه محمد محمود قدومي
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 942531138 فاروق محمد مصطفى مغربي
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 942531161 فاديه محمد مصطفى مغربي
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 980020275 كمال ابراهيم قاسم ظريفة
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 992312892 ناديه علي صالح ظريفه
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 999876733 محمد ناجح تيسير حامد اغبر
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 945986271 منى قاسم راشد اغبر
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 859005043 الساتر سويدانحنان صابر عبد 
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 990185977 محمد حسن علي سويدان
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 904648847 نمر جمال محمد عيران
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 995115557 نجيه محمد احمد طبعوني
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 953601515 محمود محمد سعيد محمود سالمة
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 942289810 ضحى صدقي رضا سالمة
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 944122308 جعفر احسان اديب الخياط
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 980666341 سهاد جودت حسن خياط
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 901425710 رايه احسان اديب يعيش
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه
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 نابلس 989374269 ناديه سبتي يوسف سليمان
البلد عسكر البلد عراق نابلس بالطة 

 التايه

 نابلس 984798439 رائد سبتي يوسف سليمان
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 989374285 غادة سبتي يوسف سليمان
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 403202823 عمر فواز عمر زاغه
عراق نابلس بالطة البلد عسكر البلد 

 التايه

 نابلس 990153231 حسنه صالح حسن اخرس
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 947727434 عمار عمر حسني شنتير
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 943108456 تمارا عمر حسني شنتير
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 943108449 حسني حافظ جوري نيفين عمر
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 992570754 عدلي حمادة محمد جابر
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 نابلس 939263984 دالل احمد محمد جابر
نابلس بالطة البلد عسكر البلد عراق 

 التايه

 بيت فوريك نابلس 958261091 وليد حسين حسن ابو سمرة

 بيت فوريك نابلس 941991366 رغده عادل حسين ابو سمرة

 بيت فوريك نابلس 941619033 عصام كامل حسين حنني

 بيت فوريك نابلس 971986443 قدريه عبد احمد حنني

 بيت فوريك نابلس 941616633 يوسف محمد عوض حنني

 بيت فوريك نابلس 941618936 بادرة محمد حسين حنني

 بيت فوريك نابلس 941616104 مصطفى علي هالل حنني

 بيت فوريك نابلس 941616187 امانة مصطفى علي حنني

 بيت فوريك نابلس 941616112 هدى احمد مصطفى حنني

 بيت فوريك نابلس 941990939 وجدي سليمان احمد مليطات

 بيت فوريك نابلس 941990921 حسنة حسان سريدة مليطات

 بيت فوريك نابلس 958267148 يعقوب محمود يوسف حنني

 بيت فوريك نابلس 970610549 جاهدة جميل يوسف حنني

 بيت فوريك نابلس 962511234 حسن يوسف حسان مليطات

 بيت فوريك نابلس 907619472 مريم عبد الفتاح محمد مليطات

 بورين نابلس 997396056 حسين طاهر اسماعيل نجار

 بورين نابلس 979886777 سليمان قاسم نجارمحمد 

 بورين نابلس 941460032 رشا ابراهيم يوسف نجار

 مخيم بالطة نابلس 904703030 محمد حسن علي بدره

 مخيم بالطة نابلس 957588452 عبيده علي عبد الحميد بدره

 مخيم بالطة نابلس 941970527 احمد محمود عبد الفتاح زقوت

 مخيم بالطة نابلس 919452714 زقوتفتحيه محمد احمد 

 مخيم بالطة نابلس 939960647 غازي احمد محمود زقوت

 مخيم بالطة نابلس 969852888 نزيه ديب عبد الفتاح مشايخ

 مخيم بالطة نابلس 936960897 ايمان محمد عبد الرحمن مشايخ

 مخيم بالطة نابلس 901523910 ايمن فخري ابراهيم اقطم

 مخيم بالطة نابلس 998895643 اقطم حسنه محمد عبد

 مخيم بالطة نابلس 910452812 محمد نور الدين محمد اردينة

 مخيم بالطة نابلس 850382052 اباء احمد يوسف اردينة

 مخيم بالطة نابلس 947533436 تيسير ياسين احمد غنام

 مخيم بالطة نابلس 962510442 زهوة محمد مصطفى غنام

 مخيم بالطة نابلس 919725101 النور عيسىجمال متعب عبد 
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 مخيم بالطة نابلس 916525371 روال عبد الرؤوف عمر سوالمي

 مخيم بالطة نابلس 980617856 حمزة عبد الرحمن حسين خطيب

 مخيم بالطة نابلس 980617856 نادية محمود خميس خطيب

 مخيم بالطة نابلس 905044087 رياض محمد موسى حشاش

 مخيم بالطة نابلس 993121532 احمد ابو صبيحةعطا محمد 

 مخيم بالطة نابلس 955648530 نعيمة محمد صالح ابو صبيحة

 مخيم بالطة نابلس 993120393 محمد شاكر عبد اللطيف ابو عياش

 مخيم بالطة نابلس 960485845 نوره يوسف مصطفى ابو عياش

 بيت امرين نابلس 974645152 حسن صبحي احمد عبده

 بيت امرين نابلس 940513450 منذر مرشد اسعد حسون

 بيت امرين نابلس 940513443 وجدان مرشد اسعد حسون

 بيت امرين نابلس 940513427 لطيفه عبد الرحمن عيسى حسون

 بيت وزن نابلس 902383926 فادي قسيم فواز شديد

 بيت وزن نابلس 900100017 ازهار يونس محمد فارس

 بيت ايبا نابلس 987981222 الرحمن ظاهرزياد عيسى عبد 

 بيت ايبا نابلس 412823403 لينا أحمد أسعد ظاهر

 بيت ايبا نابلس 905033866 اشرف عبد الكريم حسن شتيوي

 بيت ايبا نابلس 995491636 ليلى لطفي محمد سويلم

 بيت ايبا نابلس 995491644 لمياء لطفي محمد شتيوي

 بيت دجن نابلس 905417630 عبيد كامل صدقي شاهين

 بيت دجن نابلس 992570671 سحر ابراهيم سعيد شاهين

 بيت دجن نابلس 939918355 ربحي عبد القادر محمود حنايشه

 بيت دجن نابلس 992578153 انسام عبد الفتاح اسماعيل حنايشه

 بيت دجن نابلس 942234550 ناصر محمد محمود ابو جيش

 بيت دجن نابلس 411116122 جيشروز جمال جالل جميل ابو 

 بزاريا نابلس 850642349 قصي نصفت عبد الكريم عبد هللا

 بزاريا نابلس 959700527 ختام عبد الكريم اسعد اعمير

 بزاريا نابلس 850170911 ناصر فهمي محمود سالم

 بيتا نابلس 993126291 صقر عزيز عبد الجليل بدير

 بيتا نابلس 984935684 حربيه عبد الرحيم شحاده بدير

 بيتا نابلس 995626082 موسى احمد عبد الجبار اقطش

 بيتا نابلس 950740365 الهام عبد الرحيم نايف اقطش

 بيتا نابلس 902237551 سميحة احمد عبد الجبار حج محمد

 بيتا نابلس 965985559 محمد منديل محمود داود

 بيتا نابلس 965986458 فاطمه حسين محمد داود

 بيتا نابلس 965991870 عماد عبد هللا غانم جاغوب

 بيتا نابلس 964016554 فتحيه محمود خليل الخصيب

 بيتا نابلس 904650645 وفاء عبد هللا غانم دويكات

 بيتا نابلس 904650652 شفا عبد هللا غانم يمك

 بيتا نابلس 936290337 محمد فواز عبد اقطش

 بيتا نابلس 995625910 اقطشحكمت عبد العزيز عبد اللطيف 

 نابلس -برقا  نابلس 975795808 ايمن وليد فتحي قاسم

 نابلس -برقا  نابلس 987426343 باسمه رجا صالح قاسم

 نابلس -برقا  نابلس 941433450 انعام فتحي امين قاسم

 نابلس -برقا  نابلس 923940480 هاني محمد صبحي كامل شبيب

 نابلس -برقا  نابلس 901054965 شبيباسماء عبد الكريم محمد 

 اودال نابلس 901547034 بشار خالد جميل عامر

 اودال نابلس 900015553 رشاد محمود عبد الرحيم خليل

 اللبن الشرقي نابلس 918712647 عطا حسن محمود دراغمي

 اللبن الشرقي نابلس 918712670 معزوزة حسن محمود ضراغمة
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 اللبن الشرقي نابلس 964770515 زهيه توفيق يوسف دراغمه

 اللبن الشرقي نابلس 985025352 اسماعيل موسى مصطفى عويس

 اللبن الشرقي نابلس 997525571 زاهره احمد حامد عويس

 اوصرين نابلس 945656551 محمد فريد رشيد عديلي

 اوصرين نابلس 919975938 نادرة سليمان مصطفى عديلي

 تل نابلس 979941135 ماجد عبد الفتاح صالح رمضان

 تل نابلس 966048266 فتحية حسن محمد رمضان

 تل نابلس 979941143 ماجده عبد الفتاح صالح رمضان

 تل نابلس 911719383 فريز مصطفى احمد سلوادي

 تل نابلس 985390541 عمر عبد اللطيف مصطفى شتيه

 تل نابلس 973305675 نجاح حفظي عرفات شتيه

 تلفيت نابلس 967558149 مسلموصفي محمد عيد 

 تلفيت نابلس 967557430 امنه عيسى عيد مسلم

 تلفيت نابلس 967796749 محمد يوسف محمود عواد

 تلفيت نابلس 925576050 خضرة يوسف حسين عواد

 دير الحطب نابلس 920102043 فواز راجح احمد عوده

 دير الحطب نابلس 955546726 رهب سالم سليمان دويكات

 دير الحطب نابلس 955546718 ربيحه حمدان محمود حسين

 دوما نابلس 960550242 بسام يوسف محمد دوابشة

 دوما نابلس 932135148 سهام محمد علي دوابشة

 دوما نابلس 960550283 فردوس يوسف محمد دوابشة

 دير شرف نابلس 924250855 خديجه حسين ياسين حجي

 دير شرف نابلس 993990951 احمد عرابي حسني حجي

 دير شرف نابلس 851019000 عمر محمد عبد الكريم احمد

 دير شرف نابلس 989842638 حلوه عبد الكريم مسعود نوفل

 جماعين نابلس 413245721 محمد عبد الرحمن حسن حنون

 جماعين نابلس 910682905 احمد عبد الحافظ حافظ عمير

 جماعين نابلس 951636935 صفية عبد الرحمن حسين عمير

 جماعين نابلس 410420533 يوسف محمد اسعد حمد

 جماعين نابلس 853051043 ساري جميل احمد حماد

 جماعين نابلس 978982775 بهيه عبد اللطيف علي حماد

 جماعين نابلس 900454331 بسام توفيق ابراهيم حاج علي

 جماعين نابلس 987542123 صفية توفيق ابراهيم حج علي

 حوارة نابلس 977412444 نعيم ابراهيم اسعد ضميدي

 حوارة نابلس 956023956 انستينا فواز محمود ضميدي

 حوارة نابلس 963000161 عدنان زهدي علي مرعي

 حوارة نابلس 963000146 باسمه زهدي علي بدارنه

 حوارة نابلس 963840145 نافذ عبد القادر محمد حمد

 حوارة نابلس 415276948 حمدكوثر تيسير حسن 

 حوارة نابلس 939562468 حالل نايف عبد القادر رحال

 عصيرة القبلية نابلس 954761326 محمد حسن مطلق حمدان

 عصيرة القبلية نابلس 969761766 ابراهيم عبد الحميد عبد الرحيم بدران

 عصيرة القبلية نابلس 969761741 نصره عبد الحميد عبد الرحيم سالم

 عصيرة الشمالية نابلس 980374722 محمد عبد القادر محمد صوالحه

 عصيرة الشمالية نابلس 966031122 باسمه راضي علي صوالحه

 عصيرة الشمالية نابلس 986495562 احسان فواز احمد جرارعه

 عصيرة الشمالية نابلس 980380976 كامله شفيق سليمان جرارعه

 عصيرة الشمالية نابلس 986495554 زاهره فواز احمد جرارعه

 عصيرة الشمالية نابلس 995365939 رتيب محمد احمد جوابره

 عصيرة الشمالية نابلس 980380935 تيسير شفيق سليمان جرارعه
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 عصيرة الشمالية نابلس 910273473 غزاله عبد القادر يوسف جرارعه

 عصيرة الشمالية نابلس 859796963 سالم علي محمد ياسين

 عصيرة الشمالية نابلس 993411677 فاطمه عويضه سلمان ياسين

 عورتا نابلس 962515649 محمد هزاع حمدان عموري

 عورتا نابلس 851529859 سميحة فارس حمدان عموري

 عورتا نابلس 971702741 عثمان محمد عثمان ابو ديه

 عورتا نابلس 962500740 حسن احمد حسن عواد

 عورتا نابلس 957609001 سحر جالل حسين عواد

 عورتا نابلس 995620564 ناجح فالح محمد قواريق

 عورتا نابلس 928236520 سعده حسن علي عدوان

 عورتا نابلس 901897710 امل مصطفى محمود قواريق

 عراق بورين نابلس 959735499 اياد مصطفى عارف قادوس

 بورينعراق  نابلس 959735424 ختام قاسم عبد الهادي قادوس

 عزموط نابلس 931991947 جهاد رضا عبد الكريم عالونة

 عزموط نابلس 955153481 فاطمة راضي عبد الكريم عالونة

 عزموط نابلس 937812832 ماجد ابراهيم سعيد عالونه

 عزموط نابلس 987750437 سهاد وجيه حسني عالونه

 عينابوس نابلس 999176134 كمال عبد اللطيف يوسف حسين

 عينابوس نابلس 999171051 فوزي يوسف داود عالن

 عينابوس نابلس 904437480 نسرين سليمان مصطفى عالن

 سالم نابلس 972831010 سليمان مصطفى موسى جابر

 سالم نابلس 972831028 فاطمة حسين مصطفى جابر

 سالم نابلس 932830243 فهمي حسين داود شتيه

 سالم نابلس 990103137 رتيبه راتب حسين شتيه

 سالم نابلس 907737902 نور الدين عز الدين يونس حمدان

 سالم نابلس 411876949 ايمان محمود كمال الدين حمدان

 سبسطية نابلس 961326014 خلف عبد الرحيم عبد هللا كيوان

 سبسطية نابلس 961326089 هتاف سعد سليم كيوان

 سبسطية نابلس 989499785 نائل محمود احمد شاعر

 سبسطية نابلس 918796962 فاطمه محمد حافظ شريده

 الساوية نابلس 983675851 عيسى سعيد عبد هللا ابو راس

 الساوية نابلس 991190471 ميسر علي عبد هللا ابو راس

 الساوية نابلس 983680869 حمدان عبد العزيز حسين احمد

 الساوية نابلس 902233436 سامية صبري محمد احمد

 صرة نابلس 984945592 جميل عبد الرحيم ترابينطام 

 صرة نابلس 411558208 سميه صدقي عبد الرحيم ترابي

 صرة نابلس 986705358 وليد نجيب شريف غانم

 صرة نابلس 986705259 فاطمه الفي رضا غانم

 ياصيد نابلس 969645936 محمد صابر محمد ظاهر

 ياصيد نابلس 859019309 محمد حامد محمد محمد

 ياصيد نابلس 859019325 فاطمه حافظ ظاهر محمد

 يتما نابلس 990002131 موسى وجيه موسى نجار

 يتما نابلس 990002321 اسماء عبد الحليم موسى نجار

 يتما نابلس 955388129 رباح محمود مطيع نجار

 يتما نابلس 955387949 خديجة مصطفى مطيع نجار

 قصرة نابلس 905631313 فؤاد بدوي عبد النبي ريده

 قصرة نابلس 978159614 سناء بدوي عبد النبي ابو ريده

 قصرة نابلس 938300373 هالله حسين حسن ريده

 قصرة نابلس 901898825 صقر شحادة عبد الرازق عوده

 قصرة نابلس 937196129 ندوى عادل رشيد عوده
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 قصرة نابلس 901898833 امال شحادة عبد الرازق عوده

 قوصين نابلس 991586231 احمد محمد عبد هللا ابو ليلى

 قوصين نابلس 923047666 استقالل عبد الفتاح سليم ابو ليلى

 قريوت نابلس 933695231 حرب محمد حرب محسن

 قريوت نابلس 943582106 جهينة تيسير علي محسن

 قريوت نابلس 960291664 شاهر محمود حامد موسى

 قريوت نابلس 943582213 جهان تيسير علي موسى

 كفر قليل نابلس 984916734 جهاد سعود احمد منصور

 كفر قليل نابلس 984921742 لمية محمد احمد منصور

 كفر قليل نابلس 902933688 رنا جهاد سعود عبد الرحيم

 كفر قليل نابلس 989550744 عمار عادل محمد عامر

 التاقورة نابلس 961430394 نذير طاهر محمد سعد

 التاقورة نابلس 961430360 وفيقه طاهر محمد ابو حسين

 التاقورة نابلس 986468031 فاطمه احمد حسين سعد

 روجيب نابلس 972790661 وضاح عادل محمد دويكات

 روجيب نابلس 972790513 صبحيه قاسم محمد دويكات

 روجيب نابلس 972279608 شيخه عادل محمد عتيق

 روجيب نابلس 939110151 سليمان دويكاتمحمود سليم 

 روجيب نابلس 907977169 ناهده صادق سليمان دويكات

 روجيب نابلس 955351218 جبر ناصر حلو دويكات

 زواتا نابلس 936548288 غالب سلطان غالب لولح

 زواتا نابلس 987880333 هيفاء عبد هللا فايز لولح

 مادما نابلس 982390494 شوقي كامل يوسف قط

 مادما نابلس 980764633 امل محمود يوسف قط

 مجدل بني فاضل نابلس 947825451 حسام محمد عبد العزيز عثمان

 مجدل بني فاضل نابلس 935461673 محمد احميد عبد هللا زين الدين

 مجدل بني فاضل نابلس 945561363 فايزه فوزي محمد زين الدين

 مخيم عسكر القديم نابلس 970168852 عدنان محمد علي صيرفي

 مخيم عسكر القديم نابلس 947930574 سميرة دسوقي عبد الحميد صيرفي

 مخيم عسكر القديم نابلس 947925343 عثمان محمد علي ابو العز

 مخيم عسكر القديم نابلس 937846962 اميره درويش حسن ابو العز

 عسكر القديممخيم  نابلس 979102316 عبد اللطيف صالح ابراهيم شرقاوي

 مخيم عسكر القديم نابلس 900136821 عبيده عبد اللطيف صالح شرقاوي

 مخيم عسكر القديم نابلس 926640780 عثمان سالم داود نمروطي

 مخيم عسكر القديم نابلس 969705854 شفا عبد اللطيف احمد نمروطي

 مخيم عسكر القديم نابلس 947925558 محمد رياض سالم عبد صيرفي

 مخيم عسكر القديم نابلس 926466012 احمد مصطفى شطارة حسن

 مخيم عسكر القديم نابلس 926466079 سمير حسن احمد شطارة

 مخيم عسكر القديم نابلس 926466087 عبد هللا حسن احمد شطارة

 مخيم عسكر القديم نابلس 985600675 محمد محمود ياسين ياسين

 مخيم عسكر القديم نابلس 905159661 خالدة نايف محمد ياسين

 مخيم عين بيت الماء نابلس 993425339 فيصل جميل موسى وحيدي

 مخيم عين بيت الماء نابلس 948855135 بشرى عبد الكريم يونس وحيدي

 مخيم عين بيت الماء نابلس 988163747 حسام محمد ابراهيم عرعراوي

 بيت الماءمخيم عين  نابلس 950363044 هويدا علي صالح عرعراوي

 مخيم عين بيت الماء نابلس 917288045 حنان محمد ابراهيم قطاوي

 مخيم عسكر الجديد نابلس 995613759 سليمان منصور احمد ابو عبية

 مخيم عسكر الجديد نابلس 999492853 عبير جبر محمد ابو عبية

 نصف اجبيل نابلس 852531003 طارق بشير كامل حج

 نصف اجبيل نابلس 962879052 منال محمد ذيب حج
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 عوريف نابلس 989130224 وجيه سميح عبد الفتاح صفدي

 عوريف نابلس 989136148 عطاف مصطفى احمد صفدي

 عوريف نابلس 989136239 نعيم عبد هللا عامر صباح

 عوريف نابلس 989136064 ثريا شريف عبد الغني صباح

 جالود نابلس 900127002 ماهر محمد شوكت محمد الشخشير

 جالود نابلس 917756421 سماح مروان سليمان الشخشير

 عمورية نابلس 964770960 حسن احمد محمد عبد هللا

 عمورية نابلس 953515343 سعاد علي سليمان عبد هللا

 جنيد نابلس 991576448 باسم محمد حسين ياسين

 جنيد نابلس 965179146 سلوى فتح هللا عزت ياسين

 اجنسنيا نابلس 950740753 سليم شايب احمد عفيف

 اجنسنيا نابلس 912624236 هدى شكري سليم شايب

 امنيزل-اعزيز-المنطار -خلة عربي  يطا 941958563 حسن محمد عبد هللا احريزات

 امنيزل-اعزيز-المنطار -خلة عربي  يطا 999465842 نعيمه احمد محمد احريزات

 امنيزل-اعزيز-المنطار -خلة عربي  يطا 941958555 صبحه محمد حسين ابو علي

 امنيزل-اعزيز-المنطار -خلة عربي  يطا 941950396 محمد ابراهيم محمد دعيسات

 امنيزل-اعزيز-المنطار -خلة عربي  يطا 962910774 مليحه علي زايد دعيسات

 امنيزل-اعزيز-المنطار -خلة عربي  يطا 941950339 سميره ابراهيم محمد ادعيس

 خريسة-زيف-الدوير-الحيلة-رفعه يطا 984737478 عيسى موسى داودكمال 

 خريسة-زيف-الدوير-الحيلة-رفعه يطا 992236893 بسمه اسماعيل نصر داود

 خريسة-زيف-الدوير-الحيلة-رفعه يطا 937930774 ماجد علي عباده شواهين

 خريسة-زيف-الدوير-الحيلة-رفعه يطا 937930725 ندى محمد حسن شواهين

 خريسة-زيف-الدوير-الحيلة-رفعه يطا 906269592 وداد خليل محمد شواهين

 خريسة-زيف-الدوير-الحيلة-رفعه يطا 942945148 سليمان محمد جبرئيل ابو ملش

 خريسة-زيف-الدوير-الحيلة-رفعه يطا 984682732 فريحه عيسى جبرين ابو ملش

 خريسة-زيف-الدوير-الحيلة-رفعه يطا 900025008 خوله محمد جبرائيل هليس

 خريسة-زيف-الدوير-الحيلة-رفعه يطا 942496274 محمد عبد هللا ابراهيم مخامره

 خريسة-زيف-الدوير-الحيلة-رفعه يطا 937922433 فاطمه اسماعيل خليل مخامره

 خريسة-زيف-الدوير-الحيلة-رفعه يطا 962915534 كواكب عايشه عبدهللا ابراهيم عمور

 خريسة-زيف-الدوير-الحيلة-رفعه يطا 943280537 محمود احمد مخامرهاحمد 

 خريسة-زيف-الدوير-الحيلة-رفعه يطا 983631045 ظريفه خليل جبرين مخامره

 خريسة-زيف-الدوير-الحيلة-رفعه يطا 943280545 عائشه محمود احمد رومي

 خريسة-زيف-الدوير-الحيلة-رفعه يطا 942511965 عالء عوض عطيه المخامره

 خريسة-زيف-الدوير-الحيلة-رفعه يطا 984242743 عزيزه محمد عبدالفتاح المخامره

 خريسة-زيف-الدوير-الحيلة-رفعه يطا 985080373 مريم عوض عطيه عوض

 خريسة-زيف-الدوير-الحيلة-رفعه يطا 985080340 جبرين عوض عطيه مخامره

 خريسة-زيف-الدوير-الحيلة-رفعه يطا 906281472 مخامرهابتسام عيسى عبدالهادي 

 خريسة-زيف-الدوير-الحيلة-رفعه يطا 963220850 لوليه عطيه جبرين داهود

 خريسة-زيف-الدوير-الحيلة-رفعه يطا 993182997 يوسف محمود احمد جبريل

 خريسة-زيف-الدوير-الحيلة-رفعه يطا 413260613 عبير اسماعيل محمد سالم جبريل

 خريسة-زيف-الدوير-الحيلة-رفعه يطا 993182948 امنه محمود احمد جبارين

 خريسة-زيف-الدوير-الحيلة-رفعه يطا 943280552 اسماعيل محمود احمد مخامره

 خريسة-زيف-الدوير-الحيلة-رفعه يطا 968419150 رسميه موسى سالمه مخامره

 خريسة-زيف-الدوير-الحيلة-رفعه يطا 906789375 وفاء اسماعيل محمود مخامره

 يطا 917757965 علي حسن ابراهيم داود
-خلة المية-ام لصفا-البويب-الديرات

 الرفاعية

 يطا 850341751 ايمان احمد سلمان داود
-خلة المية-ام لصفا-البويب-الديرات

 الرفاعية

 يطا 981940646 جمليه حسن عبد الفتاح قويدر
-الميةخلة -ام لصفا-البويب-الديرات

 الرفاعية
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 يطا 978346310 عبد العزيز محمد عبد العزيز قويدر
-خلة المية-ام لصفا-البويب-الديرات

 الرفاعية

 يطا 985082445 علي محمد عوض مسلم
-خلة المية-ام لصفا-البويب-الديرات

 الرفاعية

 يطا 948722640 صبحه شحاده شحده مسلم
-الميةخلة -ام لصفا-البويب-الديرات

 الرفاعية

 يطا 968433441 أحمد عيسى علي عوض
-خلة المية-ام لصفا-البويب-الديرات

 الرفاعية

 يطا 932915366 حليمه شحاده اسماعيل عوض
-خلة المية-ام لصفا-البويب-الديرات

 الرفاعية

 يطا 991871633 اسماعيل عليان عوض عوض
-خلة المية-ام لصفا-البويب-الديرات

 الرفاعية

 يطا 985082460 محمد عوض عوض غزالن
-خلة المية-ام لصفا-البويب-الديرات

 الرفاعية

 يطا 941466724 عليان اسماعيل عليان عوض
-خلة المية-ام لصفا-البويب-الديرات

 الرفاعية

 يطا يطا 981989940 محمد جميل محمد شحادة نجار

 يطا يطا 955709951 سميحة خليل شحادة نجار

 يطا يطا 908152788 حريزاتفاطمة علي محمد 

 يطا يطا 938658341 جبريل شحده محمود هدار

 يطا يطا 938658325 حمده محمد خليل الهدار

 يطا يطا 962905568 ابراهيم محمد احمد ابو عرام

 يطا يطا 958281545 صبحة موسى محمد ابو عرام

 يطا يطا 943290676 كايد موسى حسن جبارين

 يطا يطا 943296277 جبارينرسميه ابراهيم علي 

 يطا يطا 937180834 مهران فضل علي أبو حسان

 يطا يطا 957943947 مليحه محمد جبرين أبو حسان

 يطا يطا 937541191 فاطمه فارس علي أبو حسان

 يطا يطا 937921633 محمد احمد حامد رشيد

 يطا يطا 981840440 فاطمه عبد الحليم عبد الكريم رشيد

 يطا يطا 907011340 ابراهيم جبرين مسعفزياد 

 يطا يطا 952912434 فتحيه ابراهيم محمد مخامره

 يطا يطا 952935351 مريم عيسى محمد مسعف

 يطا يطا 909874125 محمد خالد عبد الحميد النواجعه

 يطا يطا 921287231 ليقه جبر حماد نواجعه

 يطا يطا 906791942 خضر محمد إبراهيم النواجعه

 يطا يطا 953657723 آمنه محمد إسماعيل نواجعه

 يطا يطا 990511057 علي محمد صباح أبو علي

 يطا يطا 976913756 سميحه جبريل أحمد أبو علي

 يطا يطا 921596052 سعيد محمد عبد المهدي هليس

 يطا يطا 998313225 رضا أحمد مصطفى الهليس

 يطا يطا 952917136 حسن عيسى محمد الحوشيه

 يطا يطا 937541027 بندر عصام عيسى احمد

 يطا يطا 936170901 وفاء خليل يونس احمد

 يطا يطا 402651020 منير فضل عيسى ربعي

 يطا يطا 906926514 امنه محمد سالمه ربعي

 يطا يطا 983748146 أحمد علي محمد عدور

 يطا يطا 851588350 وائل أحمد علي عدره

 يطا يطا 859110017 عدرهآمنه إسماعيل إبراهيم 

 يطا يطا 984681148 خليل محمد حسن الرشايده
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 يطا يطا 984681478 عايشه حماد حسن الرشايده

 يطا يطا 952935450 يوسف محمد أحمد حماد

 يطا يطا 943280230 عائشه موسى سليمان حماد

 يطا يطا 942942731 صقر علي أحمد أبو زهره

 يطا يطا 907245591 عليه صقر علي أبو زهره

 يطا يطا 984687467 سميحه عبيد هللا اسماعيل ابو زهره

 يطا يطا 991870932 وحيد جبرين جبر جندي

 يطا يطا 933432668 رتيبه يوسف ناجي جندي

 يطا يطا 941956112 جبر حسن محمد خضر

 يطا يطا 988036554 عايشه عبد اللطيف محمد خضر

 يطا يطا 942566969 ناصر محمود محمد دبابسه

 يطا يطا 957941057 عادل محمد عبد هروش

 يطا يطا 941950537 سميحه عيسى عبد هروش

 يطا يطا 908108244 محمد اسماعيل حسين مسلم

 يطا يطا 954741237 فتحيه اسماعيل حسين عمور

 بيت عمرا يطا 995305968 حمد محمد ادعيس ادعيس

 بيت عمرا يطا 916253750 سهيله جبر حمدان ادعيس

 بيت عمرا يطا 905670626 محمود إبراهيم محمد شواهين

 يطا 942503988 ابراهيم علي خليل جبرين
-خلة صالح-معين -التوانة -الكرمل 

 المسافر

 يطا 919772590 حوريه محمد سلمان جبرين
-خلة صالح-معين -التوانة -الكرمل 

 المسافر

 يطا 854317757 مازن ماهر خليل أبو عرام
-خلة صالح-معين -التوانة -الكرمل 

 المسافر

 يطا 994686053 رسميه موسى شحاده أبو عرام
-خلة صالح-معين -التوانة -الكرمل 

 المسافر

 يطا 933434433 خليل موسى جبرائيل عمور
-خلة صالح-معين -التوانة -الكرمل 

 المسافر

 يطا 952920643 رجاء خليل محمود عمور
-خلة صالح-معين -التوانة -الكرمل 

 المسافر

 يطا 991886839 عايد محمد سلمان جبرين
-خلة صالح-معين -التوانة -الكرمل 

 المسافر

 يطا 985223924 حوريه محمود حسن رجابيه
-خلة صالح-معين -التوانة -الكرمل 

 المسافر

 يطا 921255675 صبريه خضر سلمان جبرين
-صالحخلة -معين -التوانة -الكرمل 

 المسافر

 تجمعات البدو يطا 957578800 صبحه ناصر نصار النجاده

 تجمعات البدو يطا 955707971 محمود علي موسى النجاده

 مسافر يطا يطا 985084938 عيسى محمود احمد حماد

 مسافر يطا يطا 991871559 سهيله محمد احمد حماد
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