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 المقبولين للمرحلة الثانية من وظيفة قاضي صلح أسماء

 رقم اهلوية اجلنس االسم م

1   
 412234130 ذكر ابراهيم العبد خالد الزين 

 803554534 انن   ارساء رضوان مطر شملخ 2

 804773141 ذكر اسماعيل ابراهيم دمحم أبوزيدان 3

 802041863 انن   االء أحمد زك  عبد الغفور 4

  زينو 5
اء نارص حنف   803315498 ذكر البر

اح سمبر عبدالعزيز النجار 6  804350817 انن   انشر

 802228155 ذكر اياد احمد نايف االغا 7

 801258369 ذكر اياد دمحم بركة النجار 8

 801293945 ذكر أحمد ابراهيم قدورة ملكة 9

 802288506 ذكر أحمد أمير  محمود صالحية 10

 804639011 ذكر أحمد خالد عبد النور صالحة 11

ة 12  802133082 ذكر أحمد خليل رمضان صبر

 800583973 ذكر أحمد خميس دمحم المرصي 13

 803273721 ذكر أحمد داود حسن اللحام 14

 804498202 ذكر أحمد سام  حسن العقاد 15

 802556092 ذكر أحمد سعد هللا حمودة الدحدوح 16

 800325094 ذكر أحمد عل  دمحم الجخلب 17

  المغرنر   18
 906665799 ذكر أحمد عمر جالن 

يل 19  801979212 ذكر أحمد نبهان رشدي جبر

 801406620 ذكر بسام زهبر يوسف األغا 20

 800153512 ذكر بسام صقر اسماعيل عابد 21

22   
 801976119 ذكر بشبر عمر بشبر الحرتان 
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 804673903 ذكر بالل أحمد خرص  خضبر  23

 801516915 ذكر بهاء الدين عدنان ابراهيم الجمل 24

 803578871 ذكر بهاء حسن عبد العظيم الحمالوي 25

 803477165 ذكر بهاء نبيل حسن أبو شمالة 26

 802398024 ذكر ثائر ماهر عبدالرحمن أبوصفية 27

 801248881 انن   جنان نبيل محمود أبوزر 28

 801400003 ذكر جهاد مصطف  احمد العواودة 29

 801935479 ذكر حسام الدين هاشم حمدان أبوزهري 30

31   
ي الحفن   802426577 ذكر حسام هشام صبر

 801784562 ذكر حماد سليمان حماد ضهبر  32

 802172940 ذكر حمزة محمود عطا أبولبدة 33

 411956741 انن   حنان حسير  خليل ابوشعبر  34

 802788182 ذكر خالد جمال عبدالخالق بدوي 35

 801476656 ذكر خليل أحمد خليل شاهير   36

 400250494 انن   دعاء موىس عبدالرحمن برهم 37

ة 38  452199888 ذكر رام  نبيل اسماعيل أبوخرص 

 803249762 ذكر ربح  دمحم مح  الدين عزام 39

 949840581 ذكر رمضان دمحم ديب شببر  40

41   
 800507576 انن   رهام سليم عبدو العشر

 801455833 ذكر زكريا عبدالعظيم دمحم أبوكميل 42

 800671943 ذكر زيدان دمحم زيدان النجار 43

 803522556 ذكر سالم حمدان سالم قشطة 44

 800511933 ذكر سامح غازي دمحم الحلو 45

 802787721 انن   رسية دمحم مسلم أبو عمرو 46

 800737355 ذكر سعد زكريا دمحم كحيل 47

 410094486 ذكر سعيد دمحم حمدي مصبح 48

 801926957 ذكر سعيد دمحم سعيد بطاح 49
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 803449057 ذكر الدحدوحسليمان وليد حسن  50

 900486739 ذكر سهيل دمحم حسير  كتكت 51

يهان صالح عاشور دغمش 52  803217611 انن   رسر

 803552405 ذكر صالح دمحم أسعد الجرجاوي 53

 803768589 ذكر ضياء رياض دمحم غزال 54

 803210954 ذكر طارق طلعت شعبان الدلو 55

 803804186 ذكر طارق عمار جميل بعلوشة 56

 803136845 ذكر طارق عواد عبدالقادر عودة 57

 804789154 ذكر طارق محمود جمعة اللبان 58

 804592517 ذكر طه خرص  يونس سعد 59

 802712240 ذكر عبدالرحمن خالد سعيد ياسير   60

 803754027 ذكر عبدالرحمن نظام دمحم زيارة 61

 931504997 ذكر عبدالرؤوف دمحم محمود العرقان 62

 802760470 ذكر عبدالفتاح رضوان عبدالفتاح جرادة 63

 804393676 ذكر عبدالكريم زايد ابراهيم عبدالعال 64

65 
عبداللطيف عبداللطيف صابر 

 ظاهر
 802886937 ذكر

 803473065 ذكر عبدهللا جواد حمدي قنديل 66

 800876807 ذكر عبدهللا خالد نمر أبوالعمرين 67

 801233032 ذكر عبدهللا كمال دمحم قشطة 68

 801838087 ذكر عبدالهادي وليد عبد الهادي كباجة 69

 803389048 ذكر عببر منبر عثمان طوطح 70

 800385395 ذكر عل  حسن عبدالقادر العثامنة 71

 804637296 ذكر عماد سام  سعدي الحلو 72

 802860460 ذكر عمران يحنر احمد ابومسامح 73

 800394009 ذكر فادي حمدان ديب الغرة 74

 800632218 ذكر فادي سمبر سليمان أبوجامع 75

 803479666 ذكر فارس عبد الكريم فارس الغرة 76
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 802826651 ذكر فهم  دمحم زهبر دمحم أبولبدة 77

 803158310 ذكر قاسم عايش أحمد عكاشة 78

 900512518 ذكر ماجد رزق حسن أبوريدة 79

  دمحم عوض الجملة 80
 802590950 ذكر ماهر حسن 

81 
  خميس 

 
محروس عبد الشاف

 الشوبك  
 802303529 ذكر

 803574383 ذكر دمحم احمد يونس سعد 82

 926728197 ذكر دمحم جمعة حرب أبومور 83

 802943191 ذكر دمحم حسن عبدهللا الدهشان 84

ة 85  803671445 ذكر دمحم خليل رمضان صبر

 803564699 ذكر دمحم رفيق سعيد السقا 86

 803711795 ذكر دمحم سام  عبدهللا الشياح 87

 801798844 ذكر دمحم سعيد عليان الجردل   88

 803363787 ذكر دمحم سالم درويش مصطف  اللوح 89

 802654533 ذكر دمحم سالمة أحمد فرحات 90

 800544066 ذكر دمحم عبدالح  سليم الخطيب 91

 801002783 ذكر دمحم عبدالعاط  رشيد عبدالعاط   92

م 93  802823328 ذكر دمحم عبدالكريم اسماعيل األرسر

 803098706 ذكر دمحم فايز يعقوب أبو زيادة 94

 800571390 ذكر دمحم دمحم حسن زايد 95

 803160464 ذكر دمحم محمود دمحم أبودان 96

 802162446 ذكر دمحم منبر دمحم معروف 97

 801812686 ذكر دمحم نافذ عل  ريحان 98

  دمحمعل  الوكيل 99
 803679687 ذكر دمحم هان 

100   
 802410589 ذكر دمحم يونس أحمد ماض 

 80107620 ذكر محمود سالم بدوي أبو غال   101

 803361609 ذكر محمود عبدالمجيد يوسف الزطمة 102

 802961227 ذكر محمود عزم  أحمد عزام 103



5 
 

 801325879 ذكر مدحت روح  عوض الحواجري 104

ي 105  803635283 ذكر مصطف  أكرم مصطف  البر

 801754896 ذكر مصطف  رياض دمحم عبد الجواد 106

 804458305 ذكر مصطف  سعدهللا حمودة الدحدوح 107

 801124314 ذكر مصعب سالمة سلمان الدحدوح 108

 400127783 ذكر مهند جمعة عيادة قويدر 109

 901485524 ذكر موفق دمحم عبدالكريم أحمد علوان 110

 803280064 ذكر نارص عبد المنعم مصطف  دلول 111

 801977612 انن   نور توفيق حسير  أبو الغصير   112

 804674810 ذكر هادي حسام مرزوق شحيبر  113

 803041888 ذكر هيثم عماد مصطف  ارحيم 114

 801096041 ذكر وسام وليد خليل بكري 115

 801300179 ذكر وسيم فؤاد سلمان الفقعاوي 116

 802563155 ذكر يارس اسعد حسن شحيبر  117

 900516295 ذكر يارس عل  ابراهيم نصار 118

 804450385 ذكر يارس هشام ياسير  عبد اللطيف 119

م 120  803740612 انن   ياسمير  نافذ دمحم األرسر

 802849505 ذكر يوسف صالح دمحم صالحة 121

 803439462 ذكر يوسف عمر كامل عاشور 122

 

 الكشفانتهى 

 

 

  


