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دمحم دمحم محمود عطوه1411908452

طارق أحمد سعٌد دحالن2400730321

طارق ٌحٌى دمحم البحٌص3803322825ً

بدرالدٌن دمحم دمحم لندٌل4405779711

علً جمال علً المنشاوي5926732181

دمحم عبدهللا رمضان كالب6800637233

محمود عوض خلٌل ابو صفٌه7801902701

صهٌب دمحم جمعه ابو شلهوب8405257486

دمحم اشرف شعبان الشٌخ9404640815

عبدهللا سعٌد عبدهللا السرساوي10405291485

خالد حسٌن دمحم نصٌر11907047575

حازم خالد حسٌن نصٌر12405878687

نور الدٌن ٌسري دٌب الهمص13404552820

ٌوسف رزق حسٌن الواوي14903071751

خلٌل ابراهٌم سلٌم علوان15802830141

حسٌن ٌونس حسٌن طه16802007328

غدٌر ٌاسر عوض فٌاض17400639571

اسماعٌل رائد ابودٌه 18405132663

اٌهاب غسان سمٌر العكلون19404123002

ٌزن ابراهٌم احمد شبات20403679657

سلمان ٌوسف دمحم ابو سعادة21800225566

دمحم محمود دمحم جرغون22801332511

بركات عمر رمضان فارس23403786304

ٌعموب دمحم نتٌل24907120760

امٌره مطلك نتٌل25912952751

فضل دمحم خلٌل عٌاد26900169095

عاطف حمدي الخضري27400784781

عبد الرحمن عمر عوض28804342814

دمحم علً عوض29903512655

غالٌة وصفى عوض حرارة30911542991

شادي حمدي المصري31

خالد دمحم المسارع32ً

وسام عبد العزٌز عرفات33

نعٌم ثابت بدوي34

امنه سلٌم عصٌده3595466233

احمد عاطف شفٌك كراجة36404065484

دمحم بسام االنمر37489654832

دمحم حسٌن محمود طالب38901389353

هبه سمٌح دمحم طالب39905216131

الباص الذي تم ختم جوازاتهم فً المعبر الفلسطٌنً 

http://moidev.moi.gov.ps/Admin/EService/IDDetailsNew.aspx?k=1&C=0&ID=.404123002


صالح دمحم رشاد المبحوح40900233356

صباح سالم سلٌم عاشور41917353666

نور عصام احمد عاشور42404659070

ناهض عودة خمبس النجار43700481534

مهند عبد الفتاح دمحم النجار44903514023

عاٌدة عٌد صالح حماد45923821540

مجدي موسى إبراهٌم جبر46801074550

سامً سالم سلٌمان أبو دراز47950603084

عبد الرحٌم رشاد حمادة48916940471

اسالم عبد عبد السالم دهلٌز49802919324

منال محمود فارس الحاف50410161277ً

رٌم خمٌس نعمان الحاف51410161285ً

عبد الحمٌد حسن عبد المادر البلبٌس52800513061ً

ٌوسف رزق أبو اللٌل53802831362

ولٌد فرٌد دمحم أبو وطفه54401197116

ٌحٌى خلٌل البطش55700006521

امنه عبد الحمٌد البطش56413328246

مصطفى عمر احمد عصٌدة57900012221

تاال عمر احمد عصٌدة58435196035

سلٌم عمر احمد عصٌدة59437289663

احمد عمر احمج عصٌدة60437289655

اٌمان عبدالمجٌد فاٌز أبو شعبان61410228340

نهاد حسن دمحم اعلٌان62901376731

وداد حسن دمحم علٌان63904225828

سمٌر ٌوسف دمحم ابو غلوه64912000171

دمحم سمٌر ٌوسف ابو غلوه65802151803

ابراهٌم دمحم محمود ابو حطب66906726971

ٌاسمٌن سمٌر خلف ابو حطب67909091852

عبدالرحمن ابراهٌم دمحم ابو حطب68434726881

احسان سلٌمان مصطفى ابوعبدو69913675880

دمحم عرفات الٌازجً 70426921896

رمزي دمحم عرفات الٌازجً 71800230245

سعٌد العامودي72

مجدي مطر73

مؤمن ابوسمرة74


