
ي# العنوانرقم الرخصةاإلسم بالعرب 

بيت لحم137/2002ابراهيم محمد طه سالم1

رام هللا102/2017ابراهيم احمد خليل زيد2

ن103/2017ابراهيم محمد ابراهيم عتيق3 جني 

رام هللا101/2022احمد طه خالد الكواملة4

رام هللا128/1998دعدوع/ احمد عليان احمد عليان 5

رام هللا247/1995اسامة واصف يوسف ضاهر6

ي7
رام هللا110/2018اسامه عبد الكريم احمد عبوش 

القدس26846جورج اسعد خضن" اسعد سمي 8

ن 9 ن حسي  ن عبد الحفيظ  حسي  قلقيلية114/1998امي 

ن عبد الرحمن محمد سماره10 عمان131/1998امي 

ي جورج عيىس عامر11
القدس129/2002انن

رام هللا112/2015ايمان ابراهيم موش جاد هللا12

رام هللا103/2013ايمن سامي محمد دحبور13

رام هللا104/2021ايمن فارس عبد ابومخو14

ي15 القدس103/2003باهر عبد القادر احمد زمامي 

ن خطيب16 ة217/1994بسام محمد حسي  البي 

رام هللا107/2019بشار عبد هللا محمود علي17

رام هللا134/2002بهجت عبيد حسن حجيجة18

رام هللا102/2022ثائر طاهر قاسم نتشه19

ي فؤاد عيىس كارمي20 رام هللا102/2012جان 

القدس108/2012جريس عيىس جريس عصفور21

بيت لحم115/2002جريس نيقوال غطاس اليتيم22

رام هللا103/2011جمال زكريا عبد الرؤوف جي 23

نابلس105/2012حاتم فارس حلمي الكخن24

رام هللا105/2017حازم احمد عبد اللطيف ابو غربيه25

ي26 القدس108/2018حازم يونس حمادة قنيب 

نابلس109/2005حسن احمد حسن عوض27

ن28 ن قاسم حسي  رام هللا104/2011حسن حسي 

رام هللا200/1995حنا عمانوئيل قسطندي قفه29

طولكرم116/1999(حج علي)خليل محمد عبد هللا خليل 30

ة113/2021دارا عمر ربيع الحاج عبد 31 البي 

ن طه32 ي امي  رام هللا104/2014رامي راج 

ن صبح33 رام هللا104/2018رزان معروف حسي 

رام هللا102/2004سامي جورج ميخائيل كرم34

بيت لحم 112/1987سامية غريغوري ابو فرحة35

رام هللا106/2002سائد ابراهيم داود عريقات36

ي37
ي احمد كونن نابلس101/2018سائد راج 

ي عودة38
رام هللا139/2000سعود توفيق عبد الرحمن ببن

الخليل108/2013سعيد عبدالقادر سعيد زباينة39

القدس105/2013سعيد كامل محمد أبو نيع40

بيت لحم102/2003سفيان عبد الحميد محمود العيسه41

رام هللا103/2005سليمان فهد سليمان غنيم42
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رام هللا107/2011يعقوب زلوم" محمد تيسي "سىه 43

رام هللا103/2004ضياء سعيد ابراهيم رشيد44

االردن2012/112طالل توفيق سالم ابو غزاله45

ن عبد الرحيم 46 ن"عبد المعي  القدس1998/124حموري" الشيخ امي 

األردن218/1994 عبد النارص خليل داود أبو سي 47

رام هللا225/1994عبي  ميخائيل بطرس خوري عودة48

رام هللا109/2015عالء  مليح نديم مضي49

رام هللا110/2002عماد داود اسعد ابراهيم50

الخليل101/2015عمر احمد محمد اعليان51

األردن229/1994عمر أكرم عمران البيطار52

رام هللا43/1991عمر خضن عبد هللا كمال53

نابلس140/2000عمرو عبدالعزيز محمود محيبش54

رام هللا110/2017عنان محمد شعبان بدر55

نابلس115/2015غسان بديع محمود قعدان56

رام هللا112/2011غسان مني  فرح جابر57

بيت لحم110/2004فادي جورج سالم خليلية58

رام هللا109/2020فادي سالم عبد هللا كعابنه59

القدس101/2012فراس حمدي محمد قواسمي 60

ن61 ن ابو التي  ة111/2015فراس وليد حسي  البي 

ن سيد احمد62 الخليل2011/101فريد محمد حسي 

رام هللا111/2019فريد محمود فريد ابو الرب63

نابلس220/1994مازن علي احمد محروم64

رام هللا109/2012ماهر يعقوب انطون ازرق65

ن66 رام هللا115/1999محمد احمد العبد حسي 

رام هللا114/2001محمد احمد هليل الضميدي67

ن ابو ريان" محمد جمعة68 حلحول112/1998محمد حسي 

114/2020محمد شحدة محمد ابو خليفة69

رام هللا120/1998محمد عبدهللا محمد سلمان70

رام هللا101/2013محمد علي موش جابر71

الخليل109/2013محمد يونس محمد ابو حرب72

رام هللا236/1994مروان محمد خضن ابو هالل73

رام هللا113/2015ملتيادي عيىس سليم حبش74

نابلس103/2015مهند احمد ابراهيم جرار75

القدس109/2011موش توفيق موش جابر 76

رام هللا2012/110موش جورج موش بجالي77

ة109/2014ميرسة حاتم مصطفن سالمة78 البي 

نابلس1998/142نائل حافظ محمد القبج79

ي80 الخليل117/1999نبيل ابراهيم عبد الحميد االيون 

القدس107/2005نصار عيىس نصار عودة81

القدس129/1998هاكوب هارتيون هاكوب بانيان82

ي خليل احمد العباشي83
رام هللا104/1998هانن

رام هللا1983/96يعقوب جمال سابا اليوسف84

رام هللا63/1983يعقوب نضي يعقوب لدعه85

رام هللا102/2018يوسف ماهر يوسف ساحلية86
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